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I. INTRODUCERE 
 

1. Legislație de bază 
În calitate de reprezentant al Guvernului României în teritoriu, prefectul îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi a  Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Potrivit actelor normative mai sus menţionate, misiunea Instituţiei Prefectului este de 
a garanta aplicarea şi respectarea legii şi a ordinii publice ca reprezentant al Guvernului pe 
plan local, prin îndeplinirea atribuţiilor cu privire la: verificarea legalităţii actelor 
administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale, contenciosul 
administrativ, gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a măsurilor de apărare care nu au 
caracter militar, realizarea politicilor naţionale şi europene în beneficiul comunităţii 
judeţene.  
 

2. Structură organizatorică 
Personalul din cadrul Instituţiei Prefectului este format din demnitari, înalţi 

funcţionari publici, funcţionari publici, funcţionari publici cu statul special şi personal 
contractual. 

Prefectul coordonează activitatea subprefecților şi a aparatului de specialitate, care 
are următoarea structură: 

 Cancelaria Prefectului, 
 Corpul de Control al Prefectului, 
 Audit Intern, 
 Manager Public, 
 Serviciul de Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate, Afaceri Europene şi Situaţii 

de Urgenţă:  
 Compartiment monitorizare servicii publice deconcentrate 
 Compartiment dezvoltare economică și afaceri europene 
 Compartiment situații de urgență 

 Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ: 
 Compartiment juridic și contencios administrativ 
 Compartiment relații publice și registratură 
 Compartiment apostilă 

 Serviciul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane şi Administrativ: 
 Compartiment financiar-contabilitate 
 Compartiment resurse-umane 
 Compartiment achiziții publice și administrativ 
 Compartiment IT 

 Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte (SPCP), 
 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor (SPCRPCÎV). 
 Structura de securitate. 

 Structura posturilor în cadrul instituţiei a fost următoarea: 
 Autoritate Publică – 46; 
 Ordine Publică şi Siguranţă Naţională – 31. 
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La capitolul „Autoritate Publică” din 46 de posturi aprobate în statul de funcţii, la 
data de 31.12.2021 au fost ocupate un număr de 36 de posturi, repartizate astfel:  

 2 posturi de demnitar – prefect și un subprefect; 
 3 posturi de conducere – şef serviciu;  
 27 funcţionari publici de execuţie;  
 4 posturi personal contractual. 

 
La capitolul „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” sunt aprobate în statele de 

organizare un număr de 15 posturi la SPCP şi 16 posturi la SPCRPCÎV şi sunt încadrate la 
31.12.2021 un număr de 27 persoane.  

Posturile sunt repartizate astfel: 
 2 funcții de conducere, şef de serviciu, ocupate; 
 24 funcţionari publici cu statut special, funcții de execuție; 20 ocupate şi 4 vacante. 
 5 posturi de personal contractual, ocupate;  
 doi funcționari publici cu statut special au fost mutați în interesul serviciului la SPCP; 
 doi funcţionari publici cu statut special din cadrul SPCP au fost mutați la cerere la IPJ 

Satu Mare 
Un număr de 3 persoane sunt angajate ale Direcției Regim Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor și își desfășoară activitatea în cadrul atelierului pentru 
confecționat plăcuțe de înmatriculări vehicule. 
 

II.  OBIECTIVE STRATEGICE 
Obiectivele strategice ale activităţii desfăşurate în cadrul Instituţiei Prefectului în anul 

2021 au vizat:  
 Transpunerea la nivel judeţean a obiectivelor şi măsurilor cuprinse în Programul 

de Guvernare; 
 Gestionarea la nivelul județului Satu Mare a situației create de virusul SARS CoV-

2, respectiv a campaniei de vaccinare;  
 Colaborare interinstituţională eficientă între autorităţile administraţiei publice şi 

instituţiile publice organizate la nivelul judeţului Satu Mare pentru un serviciu public de 
calitate; 

   Menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu 
partenerii de dialog social;  

 Continuarea implementării la nivelul instituţiei a măsurilor cuprinse în Strategia 
pentru Consolidarea Administraţiei Publice prin procese decizionale coerente, resurse 
umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al 
cheltuielilor publice, o structură instituțional-administrativă adecvată, proceduri de 
funcționare clare, simple și predictibile, precum și o atitudine și cultură organizațională 
centrate pe promovarea interesului public. 

   Organizarea în condiții de transparență, eficiență administrativă și financiară a 
recensămintelor agricol și al populației. 

 
III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

 
1. Eficientizare structurală 

În plan intrainstituţional s-au realizat următoarele acțiuni: 
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 sistemele de  programare on-line pentru accesul la ghișeele serviciilor publice 
comunitare de permise, înmatriculări și pașapoarte dezvoltate de Ministerul Afacerilor 
Interne au fost adaptate și dimensionate la numărul de ghișee deschise raportat la evoluția 
numărului de solicitări, dar și la disponibilitatea personalului pe fondul carantinării sau 
izolării  datorată îmbolnăvirilor de covid-19 

 continuarea implementării proiectului privind gestionarea electronică a documentelor 
prin actualizarea aplicaţiei, constituirea unei arhive electronice a instituției, dar și 
gestionarea activităților de audiențe, petiții și a registrului de informații publice pe 
platforma electronică de management a documentelor;  

 dezvoltarea  sistemului  de control intern managerial  - în baza prevederilor  
Ordinului 600/2018 a Secretarului General al Guvernului privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice prin Comisia de monitorizare, coordonare 
şi îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de control intern 
managerial la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.  

 s-au aplicat măsuri privind actualizarea și menținerea structurii similare a 
conținutului informațional al  paginilor de internet ale instituțiilor prefectului (NPI). Site-ul 
www.sm.prefectura.mai.gov.ro permite îmbunătăţirea procesului de actualizare a 
informaţiilor disponibile, printr-o structurare logică, coerentă și uniformă a informației de pe 
site.  

 utilizarea paginii de social-media a instituției ca  instrument de comunicare și 
informare eficient. În cursul anului 2021, numărul total de aprecieri a paginii de facebook a 
crescut cu 31%, ajungând la sfârșitul anului la 2021 la 9669, de la 7380 în luna decembrie 
2020.   

 
 

 postările zilnice ale  instituției în anul 2021 au ajuns la un impact lunar de peste 
70000 persoane, cu aproape 32000 de interacțiuni.  Printre cele mai vizualizate postări sunt 
în continuare cele care au privit evenimentele care marchează sărbătorile naționale (Ziua 
Națională a României, Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Drapelului), dar si cele privind 
activitatea instituției precum și informările zilnice privind gestionarea crizei sanitare 
provocată de pandemia de coronavirus.  

 O analiză a distribuției geografice a persoanelor care vizualizează postările Instituției 
Prefectului Județul Satu Mare arată că aceștia sunt, în ordine descrescătoare a numărului 
lor, din: România, Marea Britanie, Germania, Franţa, Italia,  Austria, Belgia,  Ungaria 
Spania, Portugalia și Statele Unite ale Americii. 
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2. Gestionarea resurselor umane 
Activitatea de resurse umane din cadrul instituţiei se desfăşoară, în principal, 

conform următoarelor acte normative: O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 360/2002 - privind Statutul poliţistului, 
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici şi Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice. 

În cursul anului 2021 au intervenit următoarele modificări în statul de personal al 
instituției: 

 doi funcționari publici și-au modificat raportul de serviciu prin transfer din cadrul 
instutuției, 

 doi funcționari publici și-au modificat raportul de serviciu prin transfer în cadrul 
instutuției, 

 doi funcționari publici au exercitat temporar funcția publică de conducere de șef 
serviciu pentru o perioadă de 6 luni, 

 un funcționar public a exercitat temporar funcția de secretar general (înalt 
funcționar public) pentru o perioadă de 6 luni, 

 un funcționar public s-a mutat definitiv pe un post vacant, 
 un funcționar public și-a prelungit raportul de serviciu, 
 în cadrul cancelariei prefectului s-au făcut patru numiri pe posturi vacante, 
 un funcționar public a promovat în grad profesional superior celui deținut, 
 un funcționar public și-a suspendat raportul de serviciu și a fost numit în cadrul 

cancelariei prefectului, 
 trei funcțonari publici și-au încetat raportul de serviciu, 
 un funcționar public a fost numit în funcție publică de execuție, 
 patru persoane contractual din cadrul cancelariei prefectului au încetat Contractul 

individual de muncă. 
Compartimentul de resurse umane a întocmit şi actualizat pentru fiecare funcţionar 

public dosarul profesional, conform prevederilor H.G. nr.432/2004 privind dosarul 
profesional al funcţionarilor publici, modificată şi completată prin H.G. nr. 522/30.05.2007. 

Activitatea de resurse umane cuprinde şi activitatea de încadrare, avansare, 
salarizare a funcţionarilor publici cu statut special din cele două servicii publice comunitare, 
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precum şi gestionarea documentelor clasificate care au legătură cu aceste activităţi. În 
acest sens se ţine în permanenţă legătura cu direcţiile ierarhic superioare, respectiv Direcţia 
Generală de Paşapoarte şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor pentru emiterea ordinelor prefectului referitoare la raporturile de serviciu ale 
personalului serviciului public comunitar, precum şi a altor documente care au legătură cu 
această activitate. 
 A fost întocmit și aprobat Planul anual de perfecţionare profesională: un functionar 
public cu statut special a început un curs de formare profesională, dar din cauza pandemiei 
de Coronavirus, cursul a fost suspendat. 
 La solicitarea Ministerului Afacerilor Interne au fost întocmite şi transmise statele de 
personal, situațiile privind gestionarea posturilor și a personalului, dinamica de personal 
precum şi alte situaţii, urmărindu-se corectitudinea aplicării prevederilor legale în vigoare.  
 În permanenţă s-a urmărit respectarea şi aplicarea legislaţiei privind salarizarea, 
încadrarea în muncă, transferul, sporurile, indemnizaţiile, concediile, pensionările etc. În 
acest sens au fost emise un număr de 130 de ordine ale prefectului, având ca obiect 
stabilirea de măsuri cu caracter de specialitate din cadrul serviciului. 
 Compartimentul de resurse umane a emis în anul 2021 peste 70 de adeverinţe de 
diverse tipuri (vechime, venituri, calitate de salariat, pentru medic, pt C.A.S etc) pentru 
salariaţii care au solicitat astfel de acte. 
 

3. Utilizarea resurselor financiare 
Activitatea financiară se desfăşoară, în principal, conform următoarelor acte 

normative: Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, OMFP nr. 1792/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale, OUG nr. 119/1999 republicată privind controlul intern şi 
controlul financiar preventiv. 

Instituţia Prefectului – Județul Satu Mare este instituţie publică, finanţată integral de 
la bugetul de stat, prefectul fiind ordonator terţiar de credite, în directă subordonare a 
ordonatorului principal de credite – Ministerul Afacerilor Interne. 

 Bugetul aprobat instituţiei pentru anul 2021 a fost de 11.221.000,00 lei, din care: 
 la cap. 51 „Autorităţi publice” – Activitate curentă, suma 8.531.000,00 lei;  
 la cap. 51 „Autorităţi publice” – Recensamant general agricol, suma de 21.000,00 lei 
 la cap.61 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, suma de 2.669.000,00 lei.  
 Cheltuielile totale efectuate până la 31.12.2021 au fost de 11.097.956,52 lei, din 

care: 
 la cap. 51 „Autorităţi publice” – Activitate curentă, suma de 8.449.865,22lei;  

 la cap. 51 „Autorităţi publice” – Recensamant general agricol 20.486,99 lei; 
 la cap.61 „Ordine publică şi siguranţă naţională” suma de 2.627.604, 31 lei.  

 Bugetul a fost utilizat în proporţie de 98,90 % la cap. 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni 
externe” – Activitate curentă, 99,05% la cap. 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” – 
Recensamant General agricol, 97.56% % la cap. 61.01 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională 98,45%”. 

Au fost respectate prevederile legale privind procedurile de angajare, lichidare, 
ordonanţare şi plată a cheltuielilor, controlul cheltuielilor, contabilizarea şi raportarea lor. 
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Au fost întocmite 514 angajamente bugetare, 967 ordonanţări de plată, 1545 ordine de 
plată către Trezorerie şi 256 foi de vărsământ. 

Prin casieria instituţiei în perioada 01.01 – 31.12.2021 s-au depus la Trezorerie 
următoarele sume: 

 0 lei reprezentând taxe percepute pentru emiterea pașapoartelor, sume care se 
virează la C.N. Imprimeria Națională; 

 0 lei reprezentând contravaloare plăci de înmatriculare, permise de conducere, 
certificate de înmatriculare, autorizații de circulație provizorii, sume care se virează în 
contul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule Bucureşti și respectiv 
Regia Autonoma  Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat. 

În baza OUG nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
prin conturile deschise la Trezorerie au trecut toate sumele încasate reprezentând taxe 
percepute pentru emiterea pașapoartelor, contravaloarea plăcilor de înmatriculare, a 
permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculoare și a autorizațiilor de circulație 
provizorii. Astfel s-au încasat și virat către beneficiari următoarele sume: 

 către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule = 1.932.806 lei; 
 către Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat = 541 lei; 
 către C.N. Imprimeria Națională = 0 lei. 

 
4. Activitatea de achiziții publice 

Activitatea se desfăşoară conform următoarelor acte normative: Legea  nr.  98/2016 
privind achiziţiile publice, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr.101/2016 privind remediile 
şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Pe parcursul anului 2021 s-a urmărit asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a 
activităţii tuturor compartimentelor, asigurându-se baza materială şi echipamentele 
necesare desfăşurării activităţii curente, precum şi întreţinerea echipamentelor, dar toate 
acestea în măsura resurselor financiare disponibile.  

S-a elaborat, actualizat şi modificat în funcţie de bugetele lunare alocate, programul 
anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, în baza necesităţilor transmise de structurile din 
cadrul instituţiei. Acest program este utilizat ca un instrument managerial pe baza căruia se 
planifică procesul de achiziţie.  

Pe parcursul anului 2021 au fost întocmite 23 de Contracte si Acte adiționale. 
În total pentru anul 2021 au fost în urmărire și puse în aplicare 158 de facturi, 

contracte, acte adiţionale şi protocoale de colaborare. S-a completat aplicația informatică 
cu privire la monitorizarea contractelor subsecvente, a actelor adiționale și facturilor de 
furnizare a serviciilor de comunicații telefonice mobilă și fixă conform Dispoziției Ministrului 
Afacerilor Interne nr. 5681/2017 privind utilizarea aplicației informatice pentru 
monitorizarea acordurilor – cadru de furnizare a serviciilor de comunicații telefonice. 
Depășirea plafoanelor maxime a fost recuperată de la angajații instituţiei acolo unde a fost 
cazul. 

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 167/2009 privind scoaterea din 
funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile M.A.I., au fost întocmite Listele 
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mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și Rapoartele Justificative care au fost  
trimise si aprobate de către DGCTI, DGL Armament, DGL Auto, DGL Intendență și 
Patrimoniu. 

S-a ținut evidența protocoalelor în vigoare privind evidența patrimoniului precum și a 
protocoalelor privind recuperările utilităților la Serviciile publice comunitare din cadrul 
Instituției Prefectului - Județul Satu Mare. 

S-a asigurat întreținerea și reparația clădirilor aflate în administrarea Instituției 
Prefectului – Județul Satu Mare. 

 
5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații 

Compartimentul administrativ organizează, coordonează şi controlează activităţile 
specifice desfășurate de personalul destinat exploatării autovehiculelor, precum şi 
realizarea colaborării cu celelalte compartimente. 

În cursul anului 2021, Compartimentul administrativ a îndeplinit în principal 
următoarele atribuţii: 

 a asigurat şi urmărit folosirea legală şi corectă a autovehiculelor; 
 a organizat, coordonat şi controlat activităţile specifice desfășurate de personalul 

destinat exploatării autovehiculelor, precum şi realizarea colaborării cu celelalte 
compartimente, 

 a analizat periodic și ori de căte ori a fost necesar, starea tehnică şi de întreţinere a 
autovehiculelor din dotare şi a luat măsuri pentru menţinerea acestora în stare de 
funcţionare; 

 a urmărit repararea autovehiculelor urmare unor evenimente tehnice apărute în 
funcţionare şi repunerea acestora în stare de funcţionare în cel mai scurt timp; 

 a analizat şi a făcut propuneri cu privire la scoaterea din înzestrare a 
autovehiculelor, în funcţie de natura şi specificul misiunilor ce revin unităţii. Astfel, a fost 
aprobată de către prefect, transmiterea către structuri subordonate M.A.I. a adresei privind 
disponibilizarea unui număr de 7 (șapte) autoturisme respectiv vânzare, casare și transfer. 

 a urmărit completarea corectă și la timp a Carnetelor de bord; 
 a urmărit încheierea în timp util a asigurării obligatorii RCA; 
 a asigurat  efectuarea la timp a I.T.P.-ului, a reviziilor tehnice și a reparațiilor 

necesare; 
 a eliberat foi de parcurs și bonuri de valoare pentru autoturismele aflate în dotarea 

Instituției Prefectului respectiv în folosința serviciilor comunitare; a eliberat foi de parcurs și 
a intodus în uz incepând cu luna iulie carduri de combustibil pentru autoturismele aflate în 
dotarea și folosința Instituției Prefectului cu încadrarea în normele de consum aprobate de 
O.M.A.I. nr. 599/2008 

 a transmis la Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Logistică: 
- trimestrial – situația centralizatoare a consumului de carburanți auto; 
- lunar – situația fondurilor financiare utilizate cu  achiziția de carburanți/lubrifianți și 
autoturisme de serviciu - defalcat pe capitole bugetare 
- în luna martie – Anexa la nr. 681/22.04.2013 privind evenimentele rutiere şi tehnice în 
care au fost implicate autovehiculele din dotarea M.A.I. în anul 2021 
- în luna octombrie - situația asigurărilor facultative - Casco; 
- în luna decembrie - Anexa 3 privind situația nominală a autovehiculelor pe structuri 
deținătoare/utilizatoare, categorii, mărci și Anexa 4 la O.M.A.I. nr. 599/2008 privind gradul 
de înzestrare cu autovehicule. 
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Activitatea  compartimentului IT din cadrul Instituției Prefectului - Județul Satu Mare 

în anul 2021 s-a concretizat în acțiuni care să conducă la asigurarea resurselor logistice în 
domeniul IT și comunicare. Astfel s-a asigurat:  
- reacreditarea a trei SIC-uri SSV ale instituției cu valabilitate expirată, activitatea fiind 
realizată împreună cu Serviciul Județean de Protecție Internă Satu Mare; 
- instructaj INFOSEC cu utilizatorii SIC-urilor; 
- instalarea și configurarea echipamentelor noi achiziționate pentru serviciile instituției; 
- soluționarea problemelor  tehnice semnalate de  către personalul instituţiei; 
- întreţinerea infrastructurii interne de comunicaţie a reţelei de calculatoare a Instituției 
şi a conexiunilor la Internet; 
- instalarea, configurarea, menţinerea activă şi întreţinerea serverelor din dotarea 
Instituției şi a serviciilor administrative care folosesc tehnică de calcul; 
- asigurarea serviciilor de internet, gestiunea utilizatorilor, a poştei electronice, 
administrarea şi întreţinerea site-ului web al Instituției; 
- actualizarea informaţiilor publicate pe Internet, pe baza materialelor furnizate de 
DGRIP, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte, Serviciul Permise auto și înmatriculări 
precum şi alte servicii; 
- asigurarea sprijinului necesar personalului Instituției în vederea utilizării calculatoarelor 
şi a serviciilor de internet; 
- asigurarea de consultanţă personalului Instituției în vederea utilizării aplicaţiilor 
informatice. 
 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ 
 

A. Cancelaria Prefectului 
  Cancelaria Prefectului este organizată şi îşi desfăşoară activitatea conform 
prevederilor din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, modificată. Atribuţiile 
personalului încadrat în această structură au fost orientate către: 

Activităţi cotidiene: 
 asigurarea condiţiilor necesare programului zilnic al prefectului; 
 organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentanţii locali ai societăţii civile, ai 

sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice; 
 întocmirea sintezelor mass-media pentru informarea prefectului; 
 informarea prefectului asupra principalelor probleme şi tendinţe ale mediului social şi 

economic, pe baza datelor oferite de sondaje, statistici, studii; 
 asigurarea condiţiilor participării sau reprezentării prefectului la diverse manifestări 

dedicate unor evenimente aniversare, comemorări, depuneri de coroane sau la manifestări 
cultural-artistice desfăşurate la nivelul judeţului. 

Activităţi periodice:  
 organizarea şedinţelor de lucru ale prefectului; 
 organizarea desfăşurării întâlnirilor de analiză şi evaluare a rezultatelor serviciilor 

publice deconcentrate; 
 asigurarea condiţiilor necesare participării prefectului la videoconferinţe; 
 organizarea, la solicitarea prefectului, a conferinţelor de presă, în scopul de a 

informa opinia publică prin intermediul mass-media despre acţiunile prefectului; 
 organizarea întâlnirilor prilejuite de vizite ale unor personalităţi locale sau naţionale. 
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Cancelaria Prefectului a gestionat în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 un număr de 
12.510 documente, din care: 514 documente elaborate/rezolvate la nivelul structurii. Prin 
Poşta Specială au fost primite un număr de 289 documente şi au fost expediate un număr 
de 314 documente. 

 
1. Agenda Prefectului 

Cancelaria Prefectului a asigurat pregătirea materialelor de informare în vederea 
participării prefectului şi a subprefecților la o serie de manifestări, respectiv:  

 manifestările dedicate zilelor naționale/internaționale organizate în Județul Satu 
Mare:  Manifestări dedicate zilei Culturii Naționale, zilei de 24 Ianuarie – Ziua Unirii, Ziua 
Eroilor; Ziua Drapelului Naţional al României; Ziua Imnului Național al României ; Ziua 
Armatei Române 25 Octombrie; 1 Decembrie – Ziua Naţională a României; Ziua Victoriei 
Revolutiei Române din Decembrie 1989. 

 evenimente organizate de instituții: Evaluarea activităţilor şi rezultatelor obţinute în 
2020 de către: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare, Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă “Someş” Satu Mare; Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare, Serviciul 
Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare; Inspectoratul Teritorial Sighetu Marmației; 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență; Şedinţă festivă organizată cu ocazia Zilei 
Protecţiei Civile din România la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Someş” Satu Mare 
– organizate în sistem video-conferință.  

 Comemorarea victimelor inundaţiilor din 14 mai 1970;  
 întâlniri pe diverse teme: ”Bussiness & Local Community” editia a VI-a, întâlnire de 

lucru cu secretar de stat în Ministerul Mediului, Raul Pop,  întâlnire în cadrul campaniei 
”Vaccinare și trestare pentru învățare” cu secretarul de stat în cadrul Ministerului Educației, 
Radu Gheorghe Szekely, webinar ”Digitalizare administrație publică”, conferința județeană 
”Învățământ dual – prezent și perspective” , întâlnire de lucru cu primarii din județ și 
secretarul general adjunct al Guvernului, Mircea Abrudean.  
 

2. Comunicate de presă, alocuțiuni  
Comunicate de presă (Imagine şi Relaţia cu Mass–Media): O percepţie corectă a 

opiniei publice asupra activităţii desfăşurate de Instituţia Prefectului în cursul anului nu se 
putea realiza fără o relaţie eficientă, transparentă şi echidistantă cu mass-media locală, dar 
şi centrală, bazată pe principiile care guvernează activitatea de comunicare şi relaţii 
publice.   

Principalele modalități de comunicare cu mass-media au fost sub forma informărilor  
și comunicatelor de presă, peste 800 la număr, transmise atât presei scrise cât şi celei 
audio - vizuale şi online, privind acţiunile derulate de către prefect, subprefecți, sau 
aparatul de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului.  

A fost asigurată actualizarea şi completarea permanentă a datelor şi informaţiilor 
postate pe pagina oficială a reţelei de socializare Facebook unde s-au postat zilnic 
evenimentele derulate, utilizând-o ca un instrument actual şi modern de diseminare a 
informaţiei. De asemenea, aceasta a fost şi o metodă de măsurare a încrederii populaţiei în 
activităţile desfăşurate de instituţie.  

Prefectul Judeţului Satu Mare a răspuns afirmativ la solicitarea de interviuri făcute de 
către posturile locale şi naţionale de televiziune, pe parcusul anului având 30 de intervenții 
televizate.  
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Alocuțiuni: În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, prefectul, în calitate de 
reprezentant al Guvernului în teritoriu, a transmis mesajele oficiale ale primului-ministru şi 
ale ministrului Afacerilor Interne. 

 
B. Corpul de Control al Prefectului  

 În cursul anului 2021, Corpul de Control al  Prefectului din cadrul Instituţiei 
Prefectului- Județul Satu Mare şi-a desfăşurat activitatea în strânsă concordanţă cu sarcinile 
prevăzute în actele normative în vigoare, precum şi a ordinelor şi dispoziţiilor primite de la 
Prefect. 

 Corpul de Control a fost implicat în verificarea şi soluţionarea petiţiilor şi 
reclamaţiilor formulate la Instituţia Prefectului, cu grad înalt de dificultate, petiţii care au  
vizat desfăşurarea activităţilor specifice ce le revin  unor instituţii publice precum si a 
angajaţilor acestora, modul de aplicare a legilor fondului funciar, modul de respectare a 
prevederilor specifice contextului pandemic, probleme legate de emiterea autorizațiilor de 
construire, modalitatea de respectare a legislației specifice crescătorilor de animale, precum 
şi a altor situaţii neconforme cu legea în vigoare.  

Pe parcursul acţiunilor desfăşurate, Corpul de Control a colaborat cu  reprezentanţii 
instituţiilor deconcentrate, în funcţie de conţinutul sesizărilor formulate, iar la finalizarea 
verificărilor s-au luat măsurile legale ce se impun. 

Astfel, au fost înregistrate şi s-au desfăşurat activităţi în soluţionarea celor 8 petiţii, 
sesizări sau memorii, venite direct de la cetăţeni, dar şi de la autorităţile publice locale. 

La finalizarea verificărilor, petenţii au fost informaţi în scris cu privire la rezultatul 
acestora sau îndrumaţi, dacă situaţia a impus acest lucru, să se adreseze altor instituţii. În 
situaţia în care, conţinutul sesizărilor era de competenţa altor organe sau instituţii, petiţiile 
au fost remise spre verificare acestora, comunicând petenţilor şi  urmărind în acelaşi timp 
modul de soluţionare. 

Pe parcursul acestei perioade reprezentantul Corpului de Control al Prefectului a 
desfăşurat şi activităţi de verificare în colaborare cu instituţiile deconcentrate cu atribuţii în 
domeniile specifice. Astfel, Prefectul județului Satu Mare a dispus prin ordin de prefect 
constituirea a 5 comisii mixte de control din care au făcut parte reprezentanți ai IPJ Satu 
Mare, IJJ Satu Mare, DSP Satu Mare, DSVSA Satu Mare, GNM Satu Mare, AJPIS Satu Mare, 
Protecția Consumatorului Satu Mare, ITM Satu Mare, ISCIR Oradea. 

 În baza Ordinului Prefectului nr. 63 din 10.02.2021  au fost efectuate de către 
Corpului de Control o serie de verificări care au vizat activitatea conducerii (primari şi 
secretari) unor unităţi administrativ teritoriale de pe raza judeţului Satu Mare, fiind 
întocmite 7 note de constatare, care cuprind deficienţele constatate şi măsurile de 
remediere ale acestora. 

Situaţii mai deosebite cu care Corpul de Control s-a confruntat în cursul anului 2021, 
sunt : 
- verificarea zonelor de agrement nautic ca urmare a unui accident regretabil. În urma 
verificării s-a înaintat către IPJ Satu Mare raportul întocmit, în vederea stabilirii gradului de 
vinovăție a participanților la eveniment. 
- o sesizare din partea unei persoane în legătură cu emiterea unei autorizații de construire 
în vederea edificării unor constructii pe un teren în extravilanul unei localități. În urma 
verificării s-a înaintat către IPJ Satu Mare raportul întocmit, în vederea verificării existenței 
sau inexistenței elementelor constitutive ale unei infracțiuni. 
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- acțiunea de verificare a funcționării și exploatării sălilor de sport pentru respectarea 
normelor de distanțare socială, acces în spații publice închise, triaj epidemiologic în context 
pandemic determinat de virusul SARS CoV-2. 
 

C. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios 
administrativ 

 
1. Activitatea de verificare a legalității actelor și a modului de 

aplicare a actelor normative în acțiuni planificate, tematica 
abordată, principalele deficiențe constatate, măsuri propuse 

Persoanele, procedurile şi termenele efectuării acestei activităţi, au fost stabilite prin 
Ordinele Prefectului nr. 9 din 15.01.2021, nr. 219 din 14.06.2021, nr. 331 din 21.10.2021 și 
nr. 348 din 02.11.2021. 
 În cursul anului 2021 autorităţile administraţiei publice locale și județene, primari, 
consilii locale, președintele consiliului județean și consiliul județean au emis și adoptat un 
număr de 22900 dispoziţii şi hotărâri, din care 21490 au fost supuse verificării legalității, 
după cum urmează: 
 a. Număr de hotărâri verificate 

 Hotărâri ale Consiliilor locale: 4328 
 Municipii:  601       
 Oraşe:       373 
 Comune:   3354 

 Hotărâri ale Consiliului judeţean: 167  
 b. Număr de dispoziții verificate:  

 Dispoziţii ale Primarilor: 16712 
 Municipii:      1782  
 Oraşe:       1520 
 Comune:  13410  

 Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean:  283 
c. Număr de acte intrate în procedură prealabilă  –  82 acte   
d. Număr de acte atacate în Contencios administrativ  –    16 acte  
Actele administrative supuse procedurii prealabile sau atacate la instanţa de 

Contencios Administrativ direct fără realizarea procedurii prealabile precum şi acte pentru 
care s-a solicitat instanţei de judecată anularea acestora, în urma realizării procedurii 
prealabile, respectiv 82 acte nelegale, din care:  

 Hotărâri ale consiliilor locale – pentru 56 de hotărâri s-au realizat proceduri 
prealabile din care: 32 hotărâri au fost revocate/modificate/completate, pentru un număr 
de 1 hotărâre s-a completat cu actele lipsă, fiind menținută, pentru 10 hotărâri sunt în 
termenul de reanalizare, iar pentru 13 hotărâri s-a introdus acţiune în contencios 
administrativ având ca obiect anularea totală sau parţială a hotărârilor consiliilor locale din 
care 5 au fost admise de către instanța de fond, iar hotărârile au fost anulate total sau 
parțial, și pentru 8 acțiuni fiind pe rolul instanței de judectată. 

 Dispoziţii ale primarilor – pentru un număr total de 26 dispoziţii s-au întocmit 
proceduri prealabile din care: 23 dispoziţii au fost revocate/modificate, pentru un număr de 
1 dispoziție a fost completată cu actele lipsă/precizări, fiind menținut actul administrativ, iar 
2 dispoziţii au fost atacate la instanta de contencios administrativ, acțiuni care sunt pe rolul 
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instanței de judecată. Menționăm că în plus s-a introdus o acțiune directă la instanța de 
contencios administrativ, fără parcurgerea procedurii prealabile. 

Principalele aspecte care au determinat considerarea nelegală a actelor verificate se 
referă la nerespectarea următoarelor prevederi legale: 
Principalele deficiențe constatate pentru Hotărâri: 
- nerespectarea prevederilor art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, completată și modificată; 
- nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deseurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (act în vigoare la data 
adoptării hotărârii); 
- nerespectarea prevederilor art. 289 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
completată și modificată; 
- nerespectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, completată și modificată; 
- nerespectarea prevederilor art. 124 alin. (5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, completată și modificată; 
- nerespectarea prevederilor art. 108 alin. (1) lit.d), art.129 alin. (6) lit. a) și b), art.173 
alin. (4) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, completată și 
modificată; 
- prevederile art. 124 alin. (3) și 125 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, completată și modificată; 
- nerespectarea prevederilor art. 152 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, completată și modificată; 
- nerespectarea prevederilor art. 26 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare 
al localităților, republicată, completată și modificată coroborat cu art. 8  din Ordinul ANRSC 
nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 
a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 
- nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) coroborat cu art.5 alin. (1), (2) şi (3) din O.G. 
nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, modificată și completată; 
- nerespectarea prevederilor art. 108 alin. (2), lit. d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, modificată și completată, coroborat cu art. 38, 39 din O.G. nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, modificată și completată; 
- nerespectarea prevederilor art. 128 din O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, modificată și completată; cap. VII din O.U.G. nr.195/2002 intitulat 
“răspunderea contravenţională”; 
- nerespectarea prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, modificată și completată, coroborat cu art. 13 din H.G. nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și completată; 
- nerespectarea prevederilor art. 124 alin. (3)  și 125 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, completată și modificată; 
- nerespectarea prevederilor art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, Legea educaţiei 
naţionale, cu modificările și completările ulterioare și al art. 108, al art. 129 alin. 1, art. 136 
alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ, modificată și completată, 
imobilul-clădire nefiind însușit în domeniul public al unității administrativ-teritoriale pe baza 
unei documentații cadastrale; 
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- nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2), (4) din O.G. nr. 124/1998 privind organizarea 
şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, modificată și completată coroborate cu 
prevederile din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinaţia de 
cabinete medicale; 
- nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (9), art. 6 alin (3), (4), și (5), art. 7 alin. (1)  din 
H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică, art. 60 alin. (5) lit.c) din Legea nr. 46/2008 privind 
Codul Silvic, în sensul că nu s-a prevăzut clar și concis ordinea de prioritate privind 
valorificarea volumului de masă lemnoasă; 
- nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (5) teza finală din Legea nr. 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, modificată și 
completată, coroborat cu art. 30 alin. (1) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată și completată; 
- nerespectarea prevederilor art. 46 alin. (1^7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, modificată și completată, coroborat cu art. 80 și art. 81 alin. (1) și 
(2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, și modificată și completată; 
- nerespectarea prevederilor art. 118 alin. (3) din Legea nr. 292/2011, legea asistenţei 
sociale, modificată și completată, coroborat cu art. 5 alin. (5) din anexa 3 la Regulamentul-
cadru de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la 
nivelul comunelor aprobat  prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal, modificată și completată, în sensul că anterior aprobării, prin 
hotărâre a consiliului local, a planului anual de acţiune, Compartimentul trebuia să îl 
transmită spre consultare consiliului judeţean; 
- nerespectarea prevederilor art.  6^1 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, modificată și completată, în sensul că autoritatea deliberativă nu avea 
competența materială de a aproba planul de acțiune în temeiul Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat;  
- nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 14 alin. (1) din HG nr. 1470/2002 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România, republicată și modificată; 
- nerespectarea prevederilor O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice precum și dispozițiile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
- nerespectarea prevederilor art. 6 din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, precum 
și art. 42 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă; 
- nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (4) din Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; 
- nerespectarea prevederilor art. 3 și 4 din Ordinul nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii 
privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în 
extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului 
achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar; 
- nerespectarea prevederilor art. 78 din Legea  nr. 186/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;  
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- nerespectarea prevederilor art.  129 alin. (6) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, modificată și completată, și anume, bunurile imobile sunt proprietatea 
comunei/unității administrativ-teritorială și nu a consiliului local și sunt supuse înregistrării 
în Cartea funciară și în inventarul bunurilor din domeniul public sau privat al comunei. Din 
documentația depusă la dosarul de ședință nu a reieșit faptul că terenul este proprietatea 
U.A.T.-lui; 
- nerespectarea prevederilor art.5 alin. (7) din O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, completată și modificată, care prevede că, ”Orice măsură de restricţie a 
circulaţiei pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu 
avizul poliţiei rutiere.” Din cuprinsul actului administrativ nu a reieșit faptul că există avizul 
poliției rutiere pentru intervenția asupra drumului; 
- nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (5) sau alin.(52) din Legea nr.7/1996 Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, modificată și completată. 
 
Principalele deficiențe constatate pentru Dispoziții: 
- nerespectarea prevederilor art. 36 alin. (3) din O.U.G. nr. 114/2018, privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, completată și modificată; 
- nerespectarea prevederilor art. 438 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, modificată și completată; 
- nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, 
modificată și completată; 
- nerespectarea prevederilor art. 157 și art. 438 din OUG nr. 57/2019, modificată și 
completată, în sensul că nu s-a ținut cont de limitele delegării atribuțiilor astfel cum sunt 
stabilite în legislație; 
- nerespectarea prevederilor art. 516 lit. a) și a art. 517 lit. e)  din OUG nr. 57/2019, 
modificată și completată; 
- nerespectarea formei actelor administrative, în ceea ce privește numerotarea și 
înregistrarea actelor administrative; 
- nerespectarea prevederilor art.31 alin. (2) lit. d) din H.G.  nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi 
completată. 

Măsuri propuse: prin procedurile prealabile întocmite pentru actele administrative 
adoptate sau emise, considerate nelegale, s-a recomandat revocarea, modificarea sau 
completarea acestora. În situațiile în care, nu s-a dat curs procedurilor prealabile, au fost 
formulate acţiuni în contencios administrativ.    

În activitatea de verificare a legalităţii, potrivit prevederilor art. 252 alin. (1) lit. c) 
coroborat cu art. 255 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-au emis 
un număr de 334 avize de legalitate pentru actele administrative adoptate / emise de 
autoritățile administrației publice locale. 

Având în vedere prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, modificat și completat, prin care se stipulează că, Prefectul “asigură 
monitorizarea aplicării unitare şi respectării Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a 
hotărârilor Guvernului, precum şi a celorlalte acte normative de către autorităţile 
administraţiei publice locale şi serviciile publice deconcentrate, la nivelul judeţului …”, și în 
vederea îndeplinirii atribuţiilor prefectului de verificare a legalităţii actelor administrative ale 
autorităților administrației publice locale, potrivit art.252 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 
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57/2019, s-au întocmit atenționări secretarului general / primarului  al unităților 
administrativ-teritoriale, în număr de 21, în ceea ce privește: 
- nerespectarea prevederilor imperative de către secretarul general al unităților 
administrativ-teritoriale, în ceea ce privește dispozițiile art. 197 alin. (1), ale art. 243 alin. 
(1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
modificată și completată; 

- solicitarea adresată primarului unității administrativ-teritoriale în vederea inițierii unui 
proiect de hotărâre în vederea aprobării de către autoritatea deliberativă în sensul stabilirii 
de “alte situaţii deosebite” privind acordarea ajutoarelor de urgență, prin care să se  
stabilească procedura și condiţiile de acordare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 
(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 
ulterioare, prin care se stipulează că, “Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi 
persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, 
accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local”; 

- nerespectarea de către primarul unității administrativ-teritoriale a prevederilor art. 
49 alin. (12) teza inițială din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată 
și completată, prin care se stipulează în mod expres faptul că, „în lunile aprilie, iulie  şi 
octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al 
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre 
analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele 
două secţiuni...”. Conform art. 155 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 155 alin. (4) lit. b) 
precum și ale dispozițiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, modificat și completat, se prevede faptul că, primarul are ca 
atribuție de a întocmi proiectul contului de execuție bugetară și de a supune spre aprobare 
consiliului local, în condițiile și la termenele prevăzute de lege, iar nerespectarea dispoziţiei 
art. 14 alin. (12) din Legea nr. 273/2006, constituie contravenţie potrivit art. 78 alin.1 lit. d) 
din același act normativ, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei (art. 
78 alin. 21 din legea privind finanțele publice). Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
amenzilor se fac de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii (art. 78 
alin. 3 din Legea nr. 273/2006); 

- atenționarea secretarului general al unităților administrativ-teritoriale, asupra 
respectării prevederilor legale, ale art. 138 alin. (13), (14), (15) și (17) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat, având în vedere sesizarea unui 
grup de cinci consilieri locali ai unității administrativ-teritoriale, prin care s-a atenționat cu 
privire la necondordanța dintre cele relatate în procesul verbal al ședinței și realitatea din 
cadrul ședinței autorității deliberative. 

Îndrumarea şi controlul autorităţilor administraţiei publice locale a măsurilor 
întreprinse în calitate de reprezentanţi ai statului s-a realizat prin Ordinul prefectului nr. 12 
din 19.01.2021 privind activitatea de îndrumare și control ce se va efectua, în anul 2021, la 
sediul autorităților administrației publice teritoriale din județul Satu Mare, precum și 
verificarea modului de îndeplinire a măsurilor stabilite, în anexa nr. 1 aprobându-se 
tematica pe baza căreia se vor efectua activitățile de îndrumare și control în anul 2021, iar 
în anexa nr. 2 fiind aprobat graficul cu unitățile administrativ-teritoriale în vederea 
efectuării controlului a unui număr de 15 UAT-uri (Cămârzana, Craidorolț, Crucișor, 
Halmeu, Odoreu, Păulești, Pir, Socond, Supur, Turț, Terebești, Viile Satu Mare, Pișcolt, 
Hodod, Botiz), precum și a unui număr de 12 UAT-uri în recontrol (Satu Mare, Ardud, 
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Negrești Oaș, Tășnad, Berveni, Bixad, Căpleni, Certeze, Ciumești, Doba, Orașu Nou, Valea 
Vinului), la sediul acestora.  

Controlul, efectuat la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, ar fi vizat în 
principal: 

 modul de exercitare de către primari a atribuţiilor care le revin ca  reprezentanţi ai 
statului în unitatea administrativ-teritorială; 

 îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege de către secretarii unităţilor administrativ-
teritoriale; 

 îndeplinirea atribuţiilor stabilite în sarcina autorităţilor publice locale prin legile 
proprietăţilor. 

În anul 2021 datorită pandemiei / stării de alertă / riscului infecției cu Coronavirus 
(COVID-19)  nu au fost efectuate activităţi de îndrumare şi control, respectiv  activităţi de 
recontrol la sediul autorităților administrației publice locale. Însă, zilnic, la sediul Instituției 
Prefectului de către secretarul general / șeful serviciului juridic / consilierul juridic care are 
arondat unitatea administrativ-teritorială se realizează: 
 instruirea primarilor şi a secretarilor în calitatea lor de preşedinţi şi secretari ai 
comisiilor locale pentru aplicarea legilor fondului funciar, dar și a unor membrii (cum ar fi, 
specialistul topograf) din cadrul acestor comisii locale, pentru a găsi soluții la problemele cu 
care se confruntă; 
 îndrumarea reprezentantului autorității administrației publice locale pe diferite aspecte 
(însușirea unui bun imobil în domeniul public/privat al UAT-lui, urbanism etc.) ce țin de 
atribuțiile ce le revin potrivit legislației în vigoare. 

 
2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate 

la Instituția Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor 
sesizate la fața locului 

În urma sesizărilor depuse de cetățeni prin petiții ori aduse la cunoștința Instituției 
Prefectului - Județul Satu Mare în cadrul audiențelor, respectiv ședințelor de consiliere,  au 
fost efectuate activități de verificare a celor sesizate la fața locului. Temele principale au 
fost: aplicarea legislației fondului funciar, atribuțiile ce le revin autorităților administrației 
publice locale reglementate prin Codul administrativ, neeliberare documente de către 
autoritățile locale, etc. Verificările au fost realizate de către secretarul general/șeful 
șerviciului juridic și contencios administrativ din cadrul instituţiei la sediul unităților 
administrativ teritoriale, prin care s-a informat verbal, prefectul, asupra măsurilor 
întreprinse.  

3. Instruirea secretarilor unităților administrativ-teritoriale. 
Tematică 
Cu privire la aplicarea actelor normative nou apărute 

În cursul anului 2021 s-a organizat o întâlnire cu secretarii generali ai unităților 
administrativ-teritoriale din județul Satu Mare ce a avut loc la data de 8 iulie 2021, având 
următoarea tematică:  

- informarea privind demersurile întreprinse în vederea deblocării soluționării cererilor 
aferente casei de locuit pe art. 23, art. 24  alin. (3), art. 27 alin. (23) și art. 36 alin. (3) din 
Legea nr. 18/1991, dar și a situațiilor generate de apariția Deciziei nr. 36/2020 a Înaltei 
Curți de Casație și Justiție – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
(interpretarea dispoziţiilor art. 11 alin. (2^1) coroborate cu art. 27 alin. (2^1) din Legea 
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fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), precum 
și a Deciziei Curții Constituționale nr. 395/2017 (prin care s-a admis excepţia de 
neconstituţionalitate, în sensul că prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt 
constituţionale în măsura în care restituirea terenurilor forestiere aparţinând domeniului 
public al statului se realizează numai după trecerea prealabilă a acestor terenuri în 
domeniul privat al statului, în condiţiile legii), ca urmare a deplasării în cursul lunii iunie 
2021 a secretarului general la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și la 
Ministerul Afacerilor Interne, dar și ca urmare a participării în data de 05.08.2021 a  
subprefectului și a secretarului general la întâlnirea de lucru desfășurată la sediul Instituției 
Prefectului-Județul Timișoara, la care au mai participat reprezentanți ai Autorității Naționale 
pentru Restituirea Proprietăților, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne dar și cu 
reprezentanții instituțiilor prefectului din diferite județe;  

- discutarea procedurii de lucru adoptată prin Hotărârea Comisiei Județene nr. 2 din 
25.02.2019 privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, ce a fost 
modificată și completată prin Hotărârea Comisiei Județene nr. 54 din 09.06.2021;  

- discuții pe marginea problemelor ridicate ca urmare a verificării legalității actelor 
administrative adoptate / emise de autoritățile administrației publice locale, respectiv a 
principalelor nereguli ce au fost constatate ca urmare a întocmirii procedurilor prealabile 
facultative sau a acțiunilor în contencios administrative formulate direct la instanța de fond;  

- îndeplinirea atribuțiilor secretarului general al U.A.T. astfel cum sunt prevăzute în 
Codul administrativ în ceea ce privește apărările care trebuie formulate în dosarele de 
instanță;  

- punerea în aplicare, cu celeritate, a hotărârilor judecătorești definitive;  
- arhivarea dosarelor de ședință prin care s-au adoptat hotărârile Consiliului local și a 

dispozițiilor emise de primari, aceste acte administrative având caracter permanent la 
nivelul unităților administrativ-teritoriale;  

- transmiterea în termenul legal a actelor administrative;  
- răspunsurile la petiții să fie transmise în termenul legal prevăzut de O.G. nr. 

27/2002;  
- întocmirea documentațiilor de fond funciar potrivit legislației și a procedurii de lucru; 
- comunicarea lunară a situațiilor pe Legea nr. 10/2001 și a situațiilor solicitate în 

temeiul legilor fondului funciar;  
- numirea membrului titular și a membrului supleant în cadrul Comisiei de disciplină 

constituită pentru analizarea faptelor ce pot constitui sancțiuni disciplinare pentru secretarii 
generali ai comunelor, oraşelor şi municipiilor de la nivelul judeţului. 

 
S-au transmis în județ instrucțiuni/măsuri pentru aplicarea actelor normative, în 

număr de doisprezece circulare, astfel: 
 Circulara nr. 72/SJ/05.01.2021 privind evidența Hotărârilor adoptate de Consiliul 

Județean/Consiliului Local, respectiv a Dispozițiilor emise de Președintele Consiliului 
Județean/Primarul Municipiului/Orașului/Comunei; 

 Circulara nr. 298/SJ/11.01.2021 cu privire la modul de comunicare și a termenului 
de comunicare a actelor administrative, prefectului; 

 Circulara nr. 1369/SJ/15.02.2021 privind adresa Agenției Domeniilor Statului 
nr.10334/01.02.2021, referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor art. 6 alin. (5^1) din 
Legea nr.165/2013; 
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 Circulara nr. 11441/SJ/22.02.2021 privind adresa Secretariatului pentru 
recunoașterea luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România, referitoare la 
anularea certificatului de revoluționar pentru numitul Myllyla Dragoș Cătălin, respectiv dacă 
susnumitul a beneficiat/ beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 
341/2004, modificată și completată; 

 Circulara nr. 2314/SJ/05.03.2021 privind punctul de vedere al Agenției Naționale de 
Integritate nr. 4269/05.03.2021, cu privire la exercitarea simultană la activității de 
recenzor, recenzor șef sau coordonator pentru recensământ, recenzor pentru 
recensământul de probă, recenzor pentru ancheta de control și a atribuțiilor specifice 
comisiilor comunale pentru recensământul general agricol; 

 Circulara nr. 6.680/SJ/05.03.2021 privind convocarea în sedința de îndrumare a 
secretarilor generali ai comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv al județului Satu Mare; 

 Circulara nr. 3355/SJ/01.04.2021 cu privire la propunerea de atribuire/schimbare de 
denumiri; 

 Circulara nr. 8785 /SJ/ 15.09.2021 privind radiograma A.N.R.P. cu nr.6450/ 
ARF/08.09.2021, prin care Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a solicitat 
comunicarea situaţiei actualizate privind cererile de restituire nesoluționate (pentru care nu 
s-au emis titluri de proprietate),  situație întocmită în baza art. 8 din Legea nr. 165/2013;  

 Circulara nr. 9745/SJ/05.10.2021 privind adresa Avocatului Poporului cu 
nr.17330/22.09.2020, prin care s-a solicitat date cu privire la derularea procesului de 
constituire/reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și 
forestiere, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, în vederea întocmirii unui raport 
special; 

 Circulara nr. 9979 /SJ/ 26.10.2021 privind radiograma A.N.R.P. cu nr.7284/ 
DFF/14.10.2021, prin care Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a solicitat 
câteva elemente în plus, față de cele solicitate prin radiograma A.N.R.P. cu nr. 6450/ 
ARF/08.09.2021, referitoare la comunicarea situaţiei actualizate privind cererile de restituire 
nesoluționate (pentru care nu s-au emis titluri de proprietate), situație întocmită în baza 
art. 8 din Legea nr. 165/2013.  

 Circulara nr. 10926/SJ/16.11.2021 transmisă Comisiilor locale de fond funciar privind 
comunicarea situațiilor lunare privind fondul funciar, respectiv, situația necesarului de teren 
în vederea restituirii terenurilor, situația privind aplicarea legilor fondului funciar și situația 
privind restituirea terenurilor în natură și a celor pentru care s-a propus acordarea de 
despăgubiri; 

 Circulara nr. 10966/13.12.2021 privind transmiterea Adresei nr. 579.486 emisă de 
Ministerul Finanțelor, Cabinet Secretar de Stat, înregistrată la Instituția Prefectului-Județul 
Satu Mare cu nr.10966/17.11.2021, pentru luarea la cunoștință și întreprinderea 
demersurilor legale necesare. 

 
4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești 

În cursul anului 2021, s-au urmărit constant cauzele aflate pe rolul instanţelor de 
judecată: întocmind acţiuni, întâmpinări pe fond, precizări, concluzii, apel, recurs, revizuiri, 
întâmpinări la căile de atac declarate, depunându-se probe pentru: 
 reprezentarea prefectului în cauzele de contencios administrativ,  
 reprezentarea comisiei judeţene de fond funciar în cauzele de fond funciar.  
De asemenea, au fost redactate apeluri, recursuri şi au fost întreprinse măsuri pentru 
executarea unor hotărâri judecătoreşti. 
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În perioada menţionată au fost înregistrate un număr de 339 cauze pe rolul 
instanţelor de judecată, din care: 
- 307 - au ca obiect legile fondului funciar; 
- 32 - au ca obiect contenciosul administrativ, din care: 

 22 au ca obiect anularea totală sau parţială a unor acte administrative, anulare ordin 
prefect, litigii privind funcţia publică, acţiuni în constatare, refuz soluționare cerere, etc. 
 10 au ca obiect obligaţia de a face, respectiv radierea și transcrierea transmiterii 
dreptului de proprietate asupra  autovehiculului autovehiculelor. 

Dosarele în dezbatere sunt identificate pe instanţe competente astfel: 
- Judecătorii: Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș;  
- Tribunalul: Satu Mare; 
- Curtea de Apel Oradea; 
- Curtea Constituțională; Înalta Curte de Casație și Justiție. 
 

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și/sau 
normativ  

a. modalitatea de lucru pentru întocmirea proiectelor de ordin 
Asigurarea cadrului organizaţional şi procedural unitar pentru desfăşurarea 

procesului de întocmire a ordinelor prefectului la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu 
Mare se realizează conform ”Procedurii privind  întocmirea, aprobarea şi emiterea ordinelor 
prefectului ” PS/04/26.04.2018, actualizat în anul 2019 cu nr. 6557 din data de 19.06.2019, 
având numărul 4 din 26.04.2018 din registrul cu evidența procedurilor de sistem, în aşa fel 
încât acestea să îndeplinească condiţiile de legalitate, să fie reflectate corect în scris 
evenimentele petrecute, să se reducă riscurile asociate acestor activităţi cu privire la 
nerespectarea prevederilor legale sau termenelor de întocmire, iar aprobarea acestora să 
fie făcută exclusiv de persoanele care au atribuţii în acest sens. Procedura  se aplică şefilor 
serviciilor din cadrul  Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare, persoanelor desemnate de 
aceştia în vederea întocmirii şi redactării proiectelor de ordine, subprefectului, secretarului 
general şi prefectului judeţului Satu Mare. 

În 2021 Prefectul judeţului Satu Mare a emis un număr de 409 ordine, astfel:  
  - ordine cu caracter normativ                                40         

          - ordine cu caracter individual                              369                
b. număr ordine cu caracter tehnic/și sau de specialitate: 

- 195 ordine emise de Serviciul financiar contabilitate resurse umane și administrativ; 
- 11 ordine privind Convocarea colegiului prefectural; 
- 44 ordine privind atribuirea în proprietate privată a terenurilor sau modificarea unor 
poziții prin care s-au atribuit în proprietate privată teren; 
- 17 ordine privind recunoașterea sau nerecunoașterea dreptului de proprietate;  
- 142 alte ordine. 

Menţionăm faptul că din totalul de 369 ordine cu caracter individual, un număr de 2 
ordine au fost emise astfel: 

– încetare de drept înainte de termen a unui mandat de primar al unităţii 
administrativ-teritoriale Racșa; 

– încetare de drept înainte de termen a unui mandat de consilier ca urmare a 
pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales în anul 2020, la 
unitatea administrativ-teritorială Tășnad. 
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6. Activitatea desfășurată de Comisia de Disciplină  
Comisia de disciplină pentru secretarii de UAT cu privire la analizarea şi propunerea 

modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-
teritoriale sesizate ca abateri disciplinare la nivelul judeţului. 

Număr sesizări înregistrate: 3 pentru cercetarea disciplinară a activităţii  
secretarilor generali din judeţul Satu Mare, care sunt în curs de soluționare. 

Comisia de disciplină a funcționarilor publici constituită la nivelul Instituției 
Prefectului-Județul Satu Mare 
  În anul 2021 nu a fost înregistrată nicio sesizare. S-a întocmit semestrial de către 
președintele comisiei referate prin care s-a aprobat Anexa 2 cu privire la Raportul privind 
situația implementării procedurilor disciplinare în cadrul instituției, care au fost transmise 
on-line Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, de către consilierul de etică. 
 

7. Activitatea desfășurată de Comisia Județeană de Atribuire de 
Denumiri 
 Comisia judeţeană de atribuire de denumiri a înregistrat în anul 2021 un număr de 
21 cereri privind atribuirea de denumiri. Urmare a acestor solicitări au avut loc un număr de 
10 întâlniri, și au fost emise un număr de 19 avize favorabile adoptate prin hotărâri de 
comisie, iar 2 documentații au fost restituite pentru neconformitate (documentaţiile depuse 
de către  unităţile administrativ-teritoriale Supur și Porumbești).  

Avizele au fost acordate pentru denumiri de străzi, schimbare denumire școală 
gimnazială, denumire parc. 

 
8. Activitatea de Contencios-administrativ 

Urmare a exercitării verificării legalităţii actelor de către prefect prin structura de 
specialitate din cadrul instituţiei în perioada mai sus amintită s-a promovat 16 acțiuni 
pentru anularea în tot sau în parte a actelor administrative adoptate/emise, dintre acestea 
5 au fost admise de către instanța de fond, iar 11 sunt pe rolul instanţei de judecată pentru 
soluționare. 

 
D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

 
1.  Aplicarea legilor fondului funciar 

 numărul ședințelor de fond funciar – 4 ședințe 
 număr hotărâri ale Comisiei de fond funciar – 261 hotărâri 
 număr ordine privind atribuirea în proprietate privată teren sau modificarea unor poziții 
privind atribuirea în proprietate privată a terenurilor – 44 ordine 
 număr ordine privind recunoașterea sau nerecunoașterea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor – 17 ordine 
 număr titluri de proprietate emise – 837 titluri de proprietate 
 număr petiții soluționate - 80 

În aplicarea la nivel teritorial a legilor fondului funciar s-au desfăşurat următoarele 
activităţi: 
 verificarea legalităţii propunerilor făcute de comisiile locale în ceea ce privește validarea 
sau invalidarea acestora sau recunoașterea/nerecunoașterea dreptului de proprietate prin 
ordin al prefectului ori modificarea anexelor la H.G. nr. 401/2013; 
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 emiterea titlurilor de proprietate, modificarea sau anularea unora, precum şi revocarea 
unor titluri; 
 analizarea şi soluţionarea contestaţiilor formulate de cetăţeni împotriva modului de 
soluţionare a cererilor de către comisiile locale; 
 atribuirea în proprietate privată asupra terenurilor, conform art. 36 din Legea nr. 
18/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 verificarea şi înaintarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a dosarelor 
privind despăgubirile acordate în baza legilor privind restituirea proprietăţilor; 
 întocmirea Situației privind: nr. ședințe lunare; nr. documentații înaintate comisiei 
județene; situația cererilor la legile fondului funciar; situația PVPP/TP; despăgubiri validate 
pe anexe; situația notificărilor la Legea nr. 10/2001; situația litigiilor la legile proprietății 
(inclusiv Legea nr. 10/2001); 
 întocmirea Situației necesarului de teren în vederea finalizării procesului de restituire a 
terenurilor”, și care cuprinde: suprafață total validată - suprafață pusă în posesie prin 
emitere titlu de proprietate col 4 A01 (agricol/forestier); proces verbal de punere în posesie 
col 4 A01 (agricol/forestier); nepus în posesie col 5 A01 (total, din care: 
agricol/forestier/despăgubiri);  suprafețele din cereri nevalidate aflate la CLFF și/sau CJFF și 
sentințe aflate pe rolul instanțelor agricol/forestier); terenuri în zona necooperativizată 
pentru care au fost depuse cereri – col 6 A01; necesar teren - situație care a fost întocmită 
în momentul inventarierii la Legea nr. 165/2013 și măsură dispusă de către Corpul de 
Control al M.A.I.;  
  redactarea documentelor necesare şi reprezentarea în justiţie, în litigiile având ca obiect 
reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere. 

Pe parcursul anului 2021 au avut loc un număr de patru (4) şedinţe ale Comisiei 
Judeţene de fond funciar pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor Satu Mare, adoptându-se un număr de 260 hotărâri. Cele patru ședințe s-au 
desfășurat în următoarele date: 
- în ședinta din data de 22.01.2021, s-au analizat 80 documentații prin care s-a validat ori 
invalidat anexe, modificări sau anulări de titlu de proprietate, soluționarea unor contestații, 
precum și restituiri din documentațiile depuse; 
- în ședinta din data de 09.06.2021, s-au analizat 117 documentații prin care s-a validat ori 
invalidat anexe, emitererea ordinelor prefectului privind recunoașterea sau 
nerecunoașterea dreptului de proprietate, modificări sau anulări de titlu de proprietate, 
modificare anexe la H.G. nr. 401/2013, soluționarea unei contestații, precum și restituiri din 
documentațiile depuse; 
- în ședinta din data de 29.09.2021, s-au analizat 134 documentații prin care s-a validat ori 
invalidat anexe, emitererea ordinelor prefectului privind recunoașterea sau 
nerecunoașterea dreptului de proprietate, modificări sau anulări de titlu de proprietate, 
modificare anexe la .G. nr. 401/2013, precum și restituiri din documentațiile depuse; 
- în ședinta din data de 14.12.2021, s-au analizat 86 documentații prin care s-a validat ori 
invalidat anexe, emitererea ordinelor prefectului privind nerecunoașterea dreptului de 
proprietate,  modificări sau anulări de titlu de proprietate, precum și restituiri din 
documentațiile depuse. 

În anul 2021, Comisia judeţeană de fond funciar Satu Mare a aprobat prin Hotărârea 
nr. 54 din 09.06.2021 modificarea şi completatarea Procedurii de lucru privind stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor aprobată prin Hotărârea nr. 
2/25.02.2019, prin care s-a modificat anumite aspecte la literele B, C1 și C2 din procedură, 
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și s-a completat lit.G) – în ceea ce privește documentele înaintate de comisiile locale către 
O.C.P.I. în vederea emiterii titlurilor de proprietate.  
  În anul 2021 au fost eliberate un număr de 837 titluri de proprietate pentru o 
suprafaţă de 1.072,0469 ha.  

Defalcarea pe sectoare se prezintă astfel: 
- în sectorul agricol au fost emise un număr de 822 titluri de proprietate pentru o suprafaţă 
aferentă de 1.033,132 ha; 
- în sectorul silvic un număr de 15 titluri de proprietate pentru 38,9149 ha teren forestier. 

În aplicarea dispoziţiilor legilor fondului funciar se întâmpină anumite dificultăţi cu 
privire la procesul de punere în posesie a suprafeţelor de teren agricol şi a suprafeţelor cu 
vegetaţie forestieră.  

Prin Ordinul Prefectului-Județului Satu Mare nr. 130/16.03.2021 s-a constituit 
Comisia mixtă de evaluare și analiză a Procedurii de lucru privind stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor, aprobată prin Hotărârea Comisiei judeţene de fond 
funciar Satu Mare cu nr. 2/25.02.2019, modificată și completată, precum și formularea 
unor eventuale propuneri de modificare a legislației incidente în materie, având în vedere 
prevederile art. 252 alin. (1) lit. a), art. 253 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, modificată și completată, coroborat cu art.6 alin. (1), pct.I, sub. 1, lit. 
a), b) și  alin. (2), lit. j) din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi 
ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată 
și completată.  

În urma acestor întâlniri din data de 18.03.2021 și din data de 06.05.2021, s-a 
adoptat Hotărârea Comisiei Județene nr. 54 din 09.06.2021 pentru modificarea şi 
completarea Procedurii de lucru privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, aprobată prin Hotărârea Comisiei judeţene de fond funciar Satu Mare cu nr.  
2/25.02.2019, ce a fost modificată prin Hotărârile Comisiei judeţene de fond funciar Satu 
Mare nr. 85/25.07.2019 și nr. 62/28.05.2020, prin care s-au modificat anumite aspecte la 
literele B, C1 și C2 din procedură și s-a completat lit.G) – în ceea ce privește documentele 
înaintate de comisiile locale către O.C.P.I. în vederea emiterii titlurilor de proprietate.  

Legat de prezentarea problemelor cu care se confruntă Comisia județeană pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare, în ceea ce privește 
aplicarea unitară a legislației în materia restituirii proprietăților și identificarea soluțiilor 
pentru deblocarea situațiilor generate de aplicarea prevederilor legale în materie, în special 
a dispozițiilor art. 23, art. 24  alin. (3), și art. 27 alin. (23), art. 36 alin. (3) din Legea nr. 
18/1991, și anume a soluționării cererilor aferente casei de locuit, dar și a situațiilor 
generate de apariția Deciziei nr. 36/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – completul 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (interpretarea dispoziţiilor art. 11 alin. (2^1) 
coroborate cu art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare), precum și a Deciziei Curții Constituționale nr. 
395/2017 (prin care s-a admis excepţia de neconstituţionalitate, în sensul că prevederile 
art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România sunt constituţionale în măsura în care restituirea terenurilor 
forestiere aparţinând domeniului public al statului se realizează numai după trecerea 
prealabilă a acestor terenuri în domeniul privat al statului, în condiţiile legii), secretarul 
general al instituției: 
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- s-a deplasat la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale unde a prezentat și 
a depus adresa cu nr. 6265/SJ/24.06.2021 și înregistrată la MADR sub nr. 2928/29.06.2021 
dar și Ministerului Afacerilor Interne,  care conține aceleași aspecte menționate; 

- s-a deplasat la sediul Instituției Prefectului-Județul Timișoara în data de 05.08.2021 
împreună cu subprefectul Radu Bud, întâlnire la care au participat reprezentanți ai 
Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, reprezentant a Ministerului Afacerilor 
Interne, reprezentanți ai instituțiilor prefectului din diferite județe și ai Oficiului de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară;  
- prin adresele nr. 5747/SJ/11.06.2021, respectiv 7765/SJ/09.08.2021 Instituția 

Prefectului - Județului Satu Mare a solicitat Autorității Naționale pentru Restituirea 
Proprietăților, Ministerului Afacerilor Interne și deputaților și senatorilor aleși în 
Circumscripția electorală Satu Mare, îndrumare metodologică și sprijin în vederea elaborării 
și înaintării , spre adoptare, a unui proiect de act normativ, în conformitate cu prevederile 
Constituției României, a Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, precum și cu principiile 
ordinii de drept. 
  În data de 19.11.2021, la sediul Primăriei comunei Curtuișeni, județul Bihor s-a 
organizat o întâlnire regională a reprezentanților Comisiilor locale pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privată asupra terenurilor Curtuișeni și Pișcolt, a O.C.P.I. Bihor și O.C.P.I. 
Satu Mare, a Comisiilor Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor Bihor și Satu Mare, la care s-a dezbătut problema privind „eliberarea titlurilor de 
proprietate” pentru cetățenii comunei Pișcolt validate pe anexele 2a, 3 și 19 din Hotărârea 
Comisiei județene Satu Mare nr. 54/1991 și aflate pe raza U.A.T.-lui Curtuișeni, județul 
Bihor. În urma discuțiilor s-a stabilit că în urma identificării suprafețelor și întocmirii 
planurilor parcelare de către comisia comunală Pișcolt și după ce documentația de 
invalidare a Comisiei locale de fond funciar Pișcolt se va transmite Comisiei comunale 
Curtuișeni în vederea analizării și transmiterii celor două comisii județene, să se procedeze 
în ședința comună a celor două Comisii Județene de fond funciar Bihor și Satu Mare la 
invalidarea/validarea propunerilor făcute de către Comisia locală de fond funciar Curtuișeni.
        

2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989 

Activitatea de urmărire a modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile administraţiei 
publice locale din judeţ a fost în atenţia serviciului juridic şi contencios administrativ, 
efectuând următoarele: 

 au fost centralizate date din teritoriu şi au fost transmise, lunar Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Proprietăţilor; 

 au fost acordate îndrumări secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale cu privire la 
aplicarea şi interpretarea legislaţiei şi soluţionarea cererilor; 

 în anul 2021 la nivelul instituţiei noastre au fost înregistrate un număr de  3 dosare 
soluţionate prin Dispoziţiile Primarilor, având ca obiect propunerea de acordarea de măsuri 
compensatorii în condiţiile legii privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv, în perioada 
regimului comunist în România, înaintate în vederea exercitării controlului de legalitate. Din 
totalul mai sus amintit, după exercitarea controlului de legalitate și întocmirea referatului 
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conținând avizul de legalitate 2 dosare au fost  comunicate Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietății, conform programării efectuate de această instituție, conform 
programării efectuate de această instituție, la data de 10.02.2021  și 30.06.2021, respectiv   
1 dosar a fost restituit primăriei, în vederea completării cu acte. 

Situația notificărilor centralizate la nivelul județului Satu Mare pentru anul 2021 se 
prezintă după cum urmează: 
Total pe judeţ 3998 
Notificări soluţionate prin restituirea în natură 431 
Notificări soluţionate prin restituirea în echivalent (acţiuni, titluri, despăgubiri 
băneşti sau despăgubiri în condiţiile legii special - Legea nr.165/2013) 

786 

Notificări soluţionate prin compensarea cu alte bunuri sau servicii 13 
Notificări 
soluţionate prin 
combinarea 
măsurilor 
reparatorii 

Restituire în natură şi restituire în echivalent (acţiuni, 
titluri, despăgubiri băneşti sau despăgubiri în condiţiile 
legii speciale-Titlul VII din Legea nr.247/2005) 

69 

Restituirea în natură şi compensarea cu alte bunuri sau 
servicii 

1 

Compensarea cu alte bunuri sau servicii şi restituire în 
echivalent (acţiuni, titluri, despăgubiri băneşti sau 
despăgubiri în condiţiile legii speciale-Titlul VII din Legea 
nr.247/2005) 

6 

Notificări respinse 916 
Notificări nesoluţionate 
 

163 

Notificări direcţionate 1465 
 

E. Serviciile publice deconcentrate 
 

a) Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate 
La nivelul Județului Satu Mare, conform radiogramei 24051/03.12.2018, referitoare 

la analiza efectuată la nivelul conducerii MAI privind sistemul unitar de repezentare a 
serviciilor publice deconcentrate, la începutul anului 2021 a fost reanalizată lista cuprinzând 
instituțiile publice deconcentrate. Astfel, au fost monitorizate de către angajații Serviciului 
monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene și situații de urgență, un 
număr de 25 de instituții publice. 

Pe parcursul anului activitatea de monitorizare a servciilor publice deconcentrate s-a 
desfășurat pe trei direcții. Astfel:  

1. Fiecare funcționar al serviciului a monitorizat activitatea serviciilor publice 
deconcentrate care i-au fost repartizate la începutul anului. În acest sens au fost solicitate 
fișele instituției și au fost deschise dosare anuale pe fiecare instutuție în parte. 
Monitorizarea se realizează prin rapoarte săptămânale și lunare/trimestriale de activitate 
transmise de către fiecare instituție, analizarea acestora și, dacă este cazul, semnalarea 
problemelor și rezolvarea lor. De asemenea, tot pe linia monitorizării se realizează și 
colaborarea cu serviciile publice deconcentrate a acțiunilor în comun, la solicitarea acestora 
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sau a ministerelor de resort, pentru o cât mai rapidă și eficientă informare a cetățenilor 
sau, în cele mai multe cazuri, a primăriilor din județul Satu Mare. 

2. Monitorizarea serviciilor publice deconcentrate se realizează trimestrial pe linia 
realizării obiectivelor cuprinse în programul de Guvernare, transpus la nivelul Județului Satu 
Mare. Rapoartele astfel realizate sunt prezentate prefectului și publicate pe site-ul 
instituției. 

3. În cadrul Colegiului Prefectural, realizat cu frecvență lunară, este analizată 
activitatea serviciilor publice deconcentrate, după un grafic stabilit în ultima ședință a 
anului precedent. Astfel, urmare a prezentărilor realizate în cadrul colegiului prefectural 
sunt discutate problemele întâmpinate și modul de îmbunătățire a activității acestora.  

 
b) Activitatea de examinare a proiectelor bugetare și a situațiilor 

financiare privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice 
deconcentrate 

În cursul anului 2021 s-au primit de la serviciile publice deconcentrate situațiile 
financiare în scopul emiterii avizului prefectului, în conformitate  cu prevederilor art. 254, 
lit. b din OUG  nr. 57/2019  privind Codul Administrativ. 

În urma analizării proiectelor/execuţiilor financiare depuse de către instituțiile 
deconcentrate au fost emise: 17 avize pentru execuțiile financiare trimestriale – trimestrul 
I, trimestrul II, trimestrul III (Direcția Județeană pentru Cultură, Agenția Județeană de 
Ocupare a Forței de Muncă, Casa Județeană de Pensii, Inspectoratul Teritorial de Muncă, 
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție  Socială), urmând ca în anul 2022 să fie depuse 
situaţiile financiar contabile pentru trimestrul IV al anului 2021.  
 

1. Activitatea Colegiului Prefectural al Județului Satu Mare 
Colegiul Prefectural funcționează în baza prevederilor art. 267 din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ respectiv a Hotărârii nr. 906/2020 pentru 
punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019. 

Colegiul Prefectural este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de 
conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administrației publice centrale organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale și prin 
intermediul acestuia este asigurată coordonarea activității serviciilor publice deconcentrate. 

Activitatea Colegiului Prefectural pe parcursul anului 2021 s-a concretizat într-un 
număr de 11 şedinţe ordinare care au avut ca subiect: prezentări sub formă de informări, 
rapoarte de analiză a activităţii serviciilor publice deconcentrate. Dacă primele 2 ședințe au 
avut loc online, începând din luna martie 2021 ședințele au revenit la formatul anterior 
pandemiei cu prezența în sală a jumătate plus 1 membri, pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
cu Covid-19.  

Au fost emise 3 ordine ale prefectului pentru modificarea componenței, având în 
vedere numirea unui nou prefect și a celor 2 subprefecți. 

Membri în Colegiul Prefectural sunt reprezentanții serviciilor publice deconcentrate și 
ai Instituției Prefectului, ultima modificare a componenței colegiului fiind făcută prin Ordinul 
prefectului nr. 205/28.05.2021 pentru completarea componenței cu secretarul general al 
Instituției Prefectului conform legislației, având astfel un număr de 33 membri permanenți, 
din care 30 sunt reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul 
județului Satu Mare. 
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Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a 
unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, colegiul prefectural funcționează în baza Regulamentului de funcționare a 
Colegiului prefectural aprobat prin Ordinul prefectului nr. 428/25.11.2020. 

Pentru anul 2021 a fost adoptat Programul orientativ la ședințelor prin Hotărârea nr. 
1/28.01.2021 a Colegiu Prefectural în ședința din luna ianuarie 2021. 

Au fost adoptate un număr de 3 Hotărâri în anul 2021 din care: 2 sunt pentru 
aprobarea Programelor orientative a ședințelor pentru anul 2021, respectiv 2022 și o 
hotărâre prin care a fost demarată o activitate de salubrizare a localităților de pe raza 
județului Satu Mare dedicată Zilei mondiale a mediului. 

Materialele informative au fost prezentate după cum urmează: 
- Instituția Prefectului Județul Satu Mare - Raport privind activitatea desfășurată în anul 

2020: Analiza procedurilor de prestare a serviciilor online către cetățeni – digitalizarea 
actului administrativ la nivelul județului; 

- Inspectoratul Școlar Județean: Starea sistemului de învățământ în timpul pandemiei și 
previziuni pentru 2021, efortul financiar al guvernului, acțiuni desfășurate (repartizare 
tablete, laptopuri, alte acțiuni), numărul profesorilor bolnavi (covid-19) / numărul 
profesorilor imunizați, numărul elevilor bolnavi; Desfășurarea evaluărilor naționale și stadiul 
pregătirii examenelor viitoare; Reorganizarea sistemului de învățământ,   

- Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Satu Mare: 
Stadiul depunerii cererilor de către fermierii de la nivelul județului Satu Mare pentru 
obținerea subvențiilor; Plățile efectuate comparativ pentru ultimii 3 ani;  

- Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: Informare pe marginea 
activității din 2020 și a controalelor efectuate conform tematicii în 2021;   

- Instituția Prefectului Județul Satu Mare: Informare privind controalele  efectuate la 
unitățile administrativ teritoriale de la nivelul județului Satu Mare, în urma acțiunilor de 
igienizare dedicate Zilei Mondiale a Mediului;  

- Direcția Silvică Satu Mare: Informare pe marginea activității desfășurate în anul 2020; 
- Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare: Informare privind modul de organizare și 

rezultatele obținute la examenele de evaluare națională și examenele de bacalaureat;  
- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare: Informare privind 

măsurile de sprijin pentru persoanele afectate de calamitățile naturale; 
- Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare: Material dedicat Zilei limbii române – 

sărbătorită la 31 august; Informare privind activitățile de reabilitare a monumentelor din 
județul Satu Mare;  

- Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare: Informare privind stadiul de pregătire a 
unităților de învățământ pentru începerea anului școlar 2021-2022;  

- Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare: Acțiuni ale I.T.M. Satu Mare în perioada 
pandemiei  COVID-19; Control și îndrumare în vederea respectării de către angajatori a 
legislației în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă; 

- Casa Județeană de Pensii Satu Mare:  Informare privind activitatea desfășurată de  
C.J.P. în condițiile impuse de pandemia de Covid-19;  

- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare: Evoluția pieței muncii 
și Măsuri active de sprijin destinate angajatorilor și angajaților în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea SARS-COV 2 în județul Satu Mare.  

În urma desfășurării ședințelor colegiului prefectural au fost transmise Ministerului 
Afacerilor Interne – Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului rapoartele 
de ședință în număr de 4 (trimestriale), cuprinzând: nevoile și dificultățile cu care se 
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confruntă serviciile publice deconcentrate, măsurile propuse de membrii colegiului 
prefectural pentru îmbunătățirea activităților serviciilor publice deconcentrate, domeniile de 
acțiune în care este necesară implicarea mai multor servicii publice deconcentrate pentru 
realizarea eficientă a unor activități desfășurate în comun,acțiunile desfășurate urmare 
solicitării unor ministere sau altor organe ale administrației publice centrale din subordinea 
Guvernului ori de către prefect, tematica și subiectele care au făcut obiectul ședințelor, în 
afara celor stabilite la începutul anului prin hotărâre a colegiului prefectural, numărul 
hotărârilor adoptate în anul 2021. 
 

2. Activitatea Comisiei de dialog social a Județului Satu Mare 
Activitatea comisiei de dialog social se desfăşoară în conformitate cu 

prevederile Legii nr.62/2011 a dialogului social. 
Întâlnirile comisiei se desfăşoară în baza Regulamentului de organizare si 

funcţionare a Comisiei de Dialog Social, iar conducerea acesteia este asigurată de către 
prefect şi preşedintele consiliului judeţean, prin rotaţie. În activitatea sa, președintele este 
sprijinit de un vicepreşedinte, care este subprefectul judeţului. 

Componenţa comisiei de dialog social a fost stabilită astfel: 2 președinți și 24 de 
membri: 

 reprezentanţii instituţiilor și autorităților publice au fost numiţi prin ordin al 
prefectului  - în număr de 11; 

 reprezentanţii confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional au fost numiţi 
de către confederaţii - în număr de de 8; 

 reprezentanţii confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional au fost numiţi 
de către confederaţii – în număr de 5. 

Nu s-au ținut ședințe de dialog social din motive datorate situației epidemiologice și 
a măsurilor pentru combaterea răspândirii COVID-19.  

În total au fost depuse la sediul instituţiei 7 memorii cu privire la revendicări și 
nemulțumiri ale unor organizații sindicale ce s-au transmis la ministerele abilitate precum și 
Guvernului României.  

 
3. Acțiuni de protest 

În decursul anului 2021 s-au organizat 3 acțiuni de protest după cum urmează: 
 În data de 27.01.2021 polițiștii și grefierii din municipiul Satu Mare au organizat o 

acțiune de protest pe platoul din fața Palatului Administrativ. La acțiunea de protest au 
participat în jur de 60 de membrii din Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL, Federaţia 
Publisind, Sindicatul Diamantul, Decus şi Prolex nemulțumiți de faptul că guvernul a 
anunțat înghețarea salariilor pentru anul în curs,  fiind propusă inclusiv neindexarea cu rata 
medie anuală a inflaţiei a pensiilor militare de stat.  Grefierii au protestat în centrul 
municipiului Satu Mare, nemulțumiți tot de Ordonanța care prevede înghețarea salariilor și 
sporurilor. Salariile de încadrare ale grefierilor sunt greșit calculate încă din anul 2009, 
susțin sindicaliștii, iar decizia pe care au obținut-o în instanță în 2020 a rămas fără efecte 
odată ce executivul a decis înghețarea salariilor. 

 În data de 20.12. 2021 Sindicatul Învățământului Preuniversitar Satu Mare a 
organizat o acțiune de pichetare a Instituției Prefectului Județul Satu Mare prin care s-a 
solicitat respectarea Legii nr. 153/2017 cu privire la acordarea ultimelor două tranșe de 
majorări salariale promise din septembrie 2020 și care au fost prorogate de Guvernul 
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României. La acea dată personalul didactic se afla în situația în care nu a mai beneficiat de 
majorări salariale din luna ianuarie 2020. 

Memoriile înmânate reprezentantului guvernului în teritoriu au fost transmise Guvernului 
României şi ministerelor de resort pentru luarea la cunoştinţă şi soluţionare a acestora. 

 
4. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru 

persoanele vârstnice al județului Satu Mare 
Principalele obiective vizate în activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice în anul 2021 au fost: 

 asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă 
asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice; 

 promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor 
interumane; 

 identificarea unor soluții pentru rezolvarea punctuală a problemelor persoanelor 
vârstnice ridicate în cadrul ședințelor; 

 creșterea accesului persoanelor vârstnice din județ la servicii medicale, sociale, bilete 
de tratament, etc. 

 În anul 2021 au avut loc 2 şedinţe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 
Persoanele Vârstnice datorită situației epidemiologice determinată de virusul COVID-19. 

Tematica ședințelor: 
 Informare cu privire la activitatea asociațiilor de pensionari și problemele cu care se 

confruntă persoanele vârstnice.  
 Informare privind biletele de tratament și odihnă pentru pensionari. 
 Acordarea unui spațiu pentru desfășurarea activității Consiliului Județean al 

Pensionarilor. 
Pe tot parcursul anului, datorită situației pandemice nu s-au organizat mai multe 

ședințe cu participarea fizică a membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 
Persoanele Vârstnice, mai mult într-un sistem on-line aceste întâlniri nu au fost posibile 
datorită lipsei de tehnologie a celor implicați. 

A fost ținută legătura cu președinții asociaților de pensionari atât telefonic cât și pe 
e-mail în vederea soluționării problemelor ridicate de către aceștia. 
 

F. Serviciile comunitare de utilități publice 
Ministerul Afacerilor Interne este desemnat, potrivit prevederilor Legii serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ca autoritate a administrației publice centrale de 
specialitate care exercită funcția de analiză, sinteză, decizie, coordonare și planificare 
pentru domeniul serviciilor de utilități publice de interes local.  

Ministerul Afacerilor Interne îndeplinește funcțiile de: planificare, coordonare, 
monitorizare, evaluare și implementare a Planului multianual de dezvoltare a serviciilor 
comunitare de utilități publice, în calitate de organism intermediar. 
 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, autoritățile administrației publice 
locale au, în virtutea principiului autonomiei locale şi al descentralizării serviciilor publice, 
competenţa exclusivă cu privire la înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi 
controlul funcționării serviciilor de utilităţi publice de interes local, precum şi cu privire la 
crearea, dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-
edilitare aferente acestora.  
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În acest context, responsabilitatea pregătirii si adoptării strategiilor privind serviciile 
de utilităţi publice de interes local, respectiv a planurilor de măsuri şi acţiuni pentru 
implementarea acestora revine autorităților administrației publice locale, autorităţilor de la 
nivel central revenindu-le sarcina de coordonare, îndrumare, monitorizare şi control. 

În conformitate cu H.G. nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei 
naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
compartimentul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice înfiinţat la 
nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare, asigură legatura între Unitatea Centrală 
de Monitorizare și Unitățile Locale de Monitorizare înființate la nivelul județului Satu Mare, 
respectiv al Municipiului Satu Mare. 

În cadrul Instituției Prefectului funcționează compartimentul pentru monitorizarea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, îndeplinind  prerogativele conferite de lege : 

 de monitorizare a progresului măsurilor şi acţiunilor cuprinse în Strategia naţională şi 
în Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice;  

 primirea  rapoartelor de activitate de la Unităţile Locale de Monitorizare. 
 

G. Managementul situațiilor de urgență. Număr evenimente 
gestionate, acțiuni inteprinse 

Principalele activităţi ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare 
pentru îndeplinirea atribuţiilor şi obiectivelor au vizat: 

 monitorizarea permanentă  prin Centrul Operaţional/Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă “Someş” al judeţului  Satu Mare şi Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din 
judeţ, a situaţiilor de urgenţă din zonele afectate şi potenţial a fi afectate; 

 întrunirea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare în 
şedinţe ordinare şi extraordinare pentru stabilirea unor măsuri cu caracter preventiv ori de 
intervenţie; 

 organizarea şi executarea de exerciţii cu caracter specific intervenţiilor în situaţii de 
urgenţă, cu participarea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu 
Mare, Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi a instituţiilor cu atribuţii în domeniul 
respectiv; 

 coordonarea activităţii Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din judeţ pentru 
gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă produse în această perioadă. 
1. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare şi extraordinare 

În cursul anului 2021, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare a organizat şi desfăşurat 5 şedinţe şi a participat la 5 
videoconferinţe privind gestionarea situațiilor de urgență datorată fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase după cum urmează: 

-  2 şedinţe ordinare ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare 
pentru analiza activităţii;  
     - 3 şedinţe extraordinare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare 
pentru adoptarea documentelor si măsurilor operative necesare desfăşurării activităţii şi 
luarea deciziilor imediate în cazul evenimentelor prognozate; 
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-  5 videoconferinţe cu prefecţii organizate de ministere și organele publice centrale în 
cadrul cărora au fost abordate probleme legate de efectele fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase produse  şi luarea măsurilor necesare limitării pagubelor și 
revenirii la starea de normalitate. 

 
 

 
 
 
Tematica şedinţelor a cuprins, în principal, următoarele: 
- măsurile ce s-au impus pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 

fenomenele hidro-meteorologice periculoase sau alte situații de urgență;  
- stabilirea măsurilor de prevenire a producerii inundaţiilor pe teritoriul localităţilor din 

judeţ (măsuri de salubrizare a cursurilor de apă); 
- verificarea stării tehnice a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 

inundaţiilor; 
- stadiul de pregătire cu utilaje si materiale antiderapante pentru asigurarea în bune 

condiţii a circulaţiei pe drumurile naţionale, judeţene și comunale din  judeţul Satu Mare și 
măsuri  dispuse pentru efectuarea misiunii de patrulare, identificarea şi informarea 
serviciilor de urgenţă, pentru transportul persoanelor fără adăpost în spaţiile special 
amenajate în perioada sezonului rece. 
 

2. Hotărâri ale CJSU 
În cursul anului 2021 au fost adoptate 4 Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă, în vederea gestionării situațiilor de urgență datorată fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase, fiind stabilite măsuri, sarcini şi termene precise pentru 
instituţiile cu atribuţii în domeniu după cum urmează:  
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- adoptarea Hotărârii nr.1 din 01.01.2021 privind înlăturarea efectelor produse de 
revărsări din ape interne cu stațiile de pompare de desecare din administrarea A.N.I.F. – 
Filiala Teritorială Someș-Criș - Unitatea de Administrare Satu Mare pentru anul 2021; 

- adoptarea Hotărârii nr. 33 din 22.06.2021prin care se aprobă Planul județean de 
măsuri și acțiuni pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populației și a 
secetei prelungite la nivelul județului Satu Mare; 

- adoptarea Hotărârii nr. 34 din 22.06.2021 prin care se aprobă Raportul de sinteză 
privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei 
hidrologice din județul Satu Mare din perioada 13-15.05.2021 și lucrările de apărare 
împotriva inundațiilor necesare a se executa în regim de urgență  pentru punerea in 
siguranță a localităților afectate; 

- adoptarea Hotărârii C.J.S.U. nr. 37 din 06.07.2021 pentru aprobarea Proceselor  
verbale privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în comunele Supur, Socond, 
Beltiug, Bogdand în data de 13.05.2021. 

 
Acţiunile şi măsurile cu caracter preventiv, în perioada predezastru, au vizat: 
 
3. Emitere ordine ale Prefectului: 

În anul 2021 au fost emise un număr de 4 ordine ale prefectului pe linia gestionării 
situațiilor de urgență, astfel: 
 Ordinul Prefectului nr. 56/2021 privind Planul de pregătire în domeniul situațiilor de 
urgență în județul Satu Mare pentru anul 2021; 
 Ordinul Prefectului nr. 71/2021 pentru constituirea Comisiei mixte judeţene de 
constatare a pagubelor în agricultură ca urmare a unor fenomene meteorologice 
nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, pentru anul 2021 pe raza județului 
Satu Mare. 
 Ordinul Prefectului nr. 185/2021 pentru constituirea Comisiei mixte judeţene de 
constatare și evaluare a situaţiilor de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale 
din județul Satu Mare, urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase pentru anul 
2021; 
 Ordinul Prefectului nr. 367/2021 pentru constituirea comisiei mixte de verificare a stării 
tehnice funcționale a utilajelor de deszăpezire, a stocului de materiale antiderapante, a 
marcajelor de semnalizare pentru sezonul de iarnă 2021-2022 pe drumurile publice din 
județul Satu Mare.  
 

4. Aprobare planuri de acțiuni/măsuri: 
Au fost întocmite şi înaintarea spre aprobare/actualizare, preşedintelui Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare un număr de 3 planuri și un regulament: 
- Planul de acţiuni pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei 

prelungite pentru anul 2021 pe teritoriul judeţului Satu Mare;  
- Planul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, 

accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale; 
- Planul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor fenomenelor 

meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2021 – 2022; 
- Regulamentul privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.  
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5. Acțiuni întreprinse și măsuri dispuse în contextul gestionării pandemiei 
generate de noul Coronavirus SARS-COV-2: 

 Activitatea desfășurată pe parcursul anului trecut în vederea gestionării la nivelul 
județului Satu Mare a situației cauzate de apariția și răspândirea virusului SARS-COV-2  s-a 
desfășurat pe următoarele direcții: 
 

a) Acțiuni  ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare în calitate de 
for decizional la nivelul județului: 

 În cursul anului 2021, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare a 
organizat şi desfăşurat 76 şedinţe privind gestionarea bolilor înalt contagioase la nivelul 
județului Satu Mare, în contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2. 
        S-au adoptat 76 de hotărâri care au vizat în principal, următoarele: 
 Adoptarea Hotărârilor C.N.S.U., D.S.U. privind aprobarea unor măsuri în contextul 
pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2; 
 Stabilirea și aprobarea măsurilor care se aplică la nivelul județului Satu Mare pentru 
prevenire și combaterea infecțiilor generate de COVID-19; 
 Gestionarea bolilor înalt contagioase la nivelul județului Satu Mare, în contextul 
pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2; 
 Aprobarea scenariilor de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru 
începutul anului școlar 2020-2021; 
 Repartizarea dispozitivelor medicale și a echipamentelor de protecție individuale la 
nivelul județului Satu Mare, în contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2; 
    Punerea în aplicare a Ordinului Șefului Departmentului pentru Situații de Urgență 
nr. 7467 din 10.09.2021 privind carantina zonală la nivelul comunelor Batarci, Bixad, 
Cămârzana, Călinești Oaș, Gherța Mică, Târșolț, Turț din județul Satu Mare, în contextul 
pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2; 
 Stabilirea Centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 pe raza județului Satu Mare. 
 

b) Acțiuni și măsuri de limitare a răspândirii virusului: 
 În cadrul C.J.C.C.I. de la nivelul județului Satu Mare a fost operaționalizată o linie 
telefonică, care a funcționat 24 de ore din 24 și care a fost adusă la cunoștința persoanelor 
aflate în izolare sau carantină pe raza județului Satu Mare, în vederea realizării unei 
comunicări directe și continue cu acestea. 
 Organizarea și coordonarea instituțiilor implicate în vederea carantinării/izolării 
persoanelor care prezentau risc de răspândire a virusului. Aceasta în contextul în care 
suntem județ de graniță, cu o bogată activitate de tranzit prin punctele de frontieră pe care 
le avem. În toată această perioadă s-a asigurat comunicarea cu unitățile administrativ 
teritoriale pentru informarea rapidă în vederea aplicării eficiente a tuturor măsurilor și 
hotărârilor adoptate și s-a asigurat colaborarea în vederea rezolvării tuturor problemelor 
apărute la nivel local și asigurării sprijinului la solicitările sosite. 
 Prin purtătorul de cuvânt al instituției, prin intermediul paginii de Facebook și al site-
ului oficial al instituției s-au transmis zilnic informări către populația județului pentru a 
asigura o cât mai rapidă și eficientă aplicare la nivelul întregii populații a măsurilor dispuse 
la nivel central și local.  
 Participarea la distribuirea măstilor pentru persoanele defavorizate în colaborare cu 
Direcția de Sănătate Publică și primăriile din județ; 
 În ședințele periodice cu structurile MAI de la nivelul județului, a fost analizat modul 
de colaborare cu autoritățile locale, modul de acțiune în zonele cu risc identificate, modul 
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de respectare a măsurilor de prevenție stabilite prin hotărârile de CJSU adoptate, impactul 
asupra cetățenilor a campaniilor de prevenire a răspândirii îmbolnăvirilor cu Covid-19. A 
fost urmărită permanent incidența pentru emiterea hotărârilor de încadrare în zone de risc 
și carantinarea localităților. 
 Prin Compartimentul Situații de urgență al Instituției Prefectului s-a asigurat 
comunicarea directă cu: reprezentanții autorităților și instituțiilor publice,  cetățenii, 
operatorii economici, serviciile de utilități publice (la solicitarea telefonică sau scrisă a 
acestora). Astfel au fost consiliate și li s-au oferit informații și date în vederea clarificării și 
aplicării unitare la nivelul județului a măsurilor dispuse în vederea gestionării situației create 
de virusul SARS-CoV-2. 
 

c) Măsuri și activități întreprinse în vederea desfășurării Campaniei de vaccinare la 
nivelul județului Satu Mare 

 În vederea pregătirii campaniei de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 a fost creat 
Nucleul de coordonare la nivel județean destinat pentru activitățile de vaccinare, nucleu 
format din reprezentanți ai Instituției Prefectului-Județul Satu Mare, DSP, ISU, Consiliului 
Județean, Jandarmeriei, Poliției, MAPN. 
 Nucleul de coordonare la nivel județean planifică și monitorizează  Campania de 
vaccinare la nivelul unităților administrative teritoariale de la nivelul județului, organizează 
activitatea centrelor de vaccinare fixe/mobile, asigură date și informații privind centrele de 
vaccinare, elaborează necesarul de vaccinuri la nivel județean și pentru fiecare centru de 
vaccinare, organizează, în cooperare cu comandantul de Garnizoană și cu inspectorul șef 
ISU transportul vaccinurilor de la Depozitul regional către centrele de vaccinare din județ, 
organizează protecția și paza vaccinurilor în cooperare cu reprezentantul MAI atât pe timpul 
transportului, cît și pe timpul depozitării în cadrul centrelor din județ. 
 Au fost create și Nucleele locale de coordonare care organizează activitatea centrelor 
de vaccinare fixe/mobile din raza de activitate, constituite din reprezentanți ai autorităților 
locale, DSP, ISU, Jandarmeriei, Poliției, MAPN.    
 Instituția Prefectului-Județul Satu Mare a stabilit împreună cu Direcția de Sănătate 
Publică, după consultări cu autoritățile publice locale, 8 centre în județ unde se va 
administra populației vaccinul anti -„COVID 19”.  Localitățile unde vor fi funcționale centrele 
de vaccinare sunt: Satu Mare, Carei, Tășnad, Negrești-Oaș, Poiana Codrului, Gherța Mare, 
Supur, Medieșu Aurit. 

În muncipiul Satu Mare se vor organiza 5 centre de vaccinare în sălile de sport de la 
Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt, Școala Gimnazială Cls. I-VIII Bălcescu Petofi, 
Școala Generală nr.14 Avram Iancu, Școala Gimnazială Lucian Blaga și Școala Generală nr. 
21 Vasile Lucaciu. 

În județ se vor organiza centre de vaccinare în sălile de sport ale Grupului Școlar 
Industrial Carei, Tășnad, Negrești-Oaș, Medieșu Aurit, Poiana Codrului și Căminele Culturale 
din  Supur, Gherța Mare. 
 S-a organizat activitatea de distribuție a afișelor pentru unitățile administrativ 
teritoriale din județ. 
 

6. Alte acțiuni realizate în perioada analizată: 
- analiza în şedinţele ordinare şi extraordinare a măsurilor care se impun a fi luate 

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
- verificări privind asigurarea permanenţei la primării, pe zone de risc, după 

transmiterea unor atenţionări/avertizări hidrometeorologice periculoase; 
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- verificarea mijloacelor de înştiinţare-alarmare, a spaţiilor de evacuare în situaţii de 
urgenţă şi a documentelor pe aceste linii; 

- identificarea spaţiilor în care pot fi cazate persoane surprinse în trafic de ninsorile 
abundente; 

- centralizarea stocurilor de materiale şi a tehncii specifice acţiunilor de deszăpezire. 
Pentru prevenirea şi limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice în această 

perioadă, au fost primite un număr de 647 de informări, avertizări, atenţionări 
meteorologice și hidrologice : 
 

 
 
Din care: 

 439 informări meteorologice; 
    36 atenţionări meteorologice; 
    39 avertizări meteorologice;  
    23 informări hidrologice; 
    83 atenţionări hidrologice; 
    27 avertizări hidrologice; 

Acestea au fost analizate de Centrul Operaţional Judeţean împreună cu comanda 
inspectoratului, în urma cărora s-au transmis către membrii Comitetului Judeţean pentru 
Situații de Urgență și autorităților locale un număr de 296 S.M.S. - uri.  
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Acţiunile desfăşurate pe timpul situaţiilor de urgenţă pentru limitarea efectelor 
provocate de fenomenele meteorologice periculoase 
 Acţiunile desfăşurate pe timpul situaţiilor de urgenţă, pentru limitarea efectelor 
provocate de fenomenele hidro-meteorologice periculoase, au constat în: 

- monitorizarea evoluţiei situaţiilor de urgenţă; 
- transmiterea operativă către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă a mesajelor 

de înştiinţare privind evoluţia fenomenelor meteorologice/ hidrologice; 
- menţinerea unei legături permanente cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă 

din unităţile administrativ-teritoriale în care s-au produs situaţii de urgenţă; 
- asigurarea permanenţei la primării; 
- verificarea practicabilităţii drumurilor în sezonul rece; 
- centralizarea stocurilor de materiale şi a tehnici specifice acţiunilor de deszăpezire; 
- coordonarea, prin Centrul Operaţional Judeţean din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă ”Someş” al judeţului Satu Mare, a acţiunilor de limitare şi înlăturare a 
efectelor negative produse de situaţiile de urgenţă în, zona de competenţă; 
asigurarea fluxului informaţional - decizional între Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Satu Mare şi Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi informarea operativă a 
Centrului Operaţional Naţional, respectiv a Instituţiei Prefectului, despre evoluţia situaţiilor 
de urgenţă, măsurile întreprinse şi pagubele înregistrate. 
 
Situaţii de urgenţă produse pe teritoriul judeţului în anul  2021.  

 

 În anul 2021 s-au primit un număr de 9 rapoarte privind producerea situaţiilor de 
urgenţă,  însemnând pagube materiale astfel:      
 Raport cu producerea situaţiei  de urgenţă, fenomene hidro-meteorologice   

periculoase (precipitații abundente) din data de 11.02.2021 în loc. Bârsău de Sus, comuna 
Bârsău;  
 Raport cu producerea situaţiei  de urgenţă, fenomene hidro-meteorologice  

periculoase (precipitații abundente, acumulări de zăpadă) din data de 03.03.2021 în loc. 
Soconzel, Cuța, Hodișa, Stâna, comuna Socond;  
 Raport cu producerea situaţiei  de urgenţă, fenomene hidro-meteorologice  

periculoase (inundații) din data de 13.05.2021 în loc. Rătești, Giungi, Ghirișa, Bolda, 
comuna Beltiug;  
 Raport cu producerea situaţiei  de urgenţă, fenomene hidro-meteorologice  

periculoase (inundații) din data de 13.05.2021 în loc. Hurezu Mare, comuna Supur; 
 Raport cu producerea situaţiei  de urgenţă, fenomene hidro-meteorologice  

periculoase (inundații) din data de 13.05.2021 în loc. Babța, comuna Bogdand; 
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 Raport cu producerea situaţiei  de urgenţă, fenomene hidro-meteorologice  
periculoase (inundații) din data de 13.05.2021 în loc. Socond, Soconzel, Cuța, Stâna, 
Hodișa,   comuna Socond; 
 Raport cu producerea situaţiei  de urgenţă, fenomene hidro-meteorologice  

periculoase (vijelii,intensificări ale vîntului,descărcări electrice,averse) din data de 
31.07.2021 în loc. Turulung, comuna Turulung; 
 Raport cu producerea situaţiei  de urgenţă, alunecări de teren din data de 

30.08.2021 în loc. Bogdand, comuna Bogdand; 
 Raport cu producerea situaţiei  de urgenţă, alunecări de teren din data de 

14.10.2021 în loc. Bogdand, comuna Bogdand; 
Au fost afectate următoarele obiective socio-economice: 

 133 locuinţe  
 8 locuințe în pericol de prăbușire 
 1 Biserică 
 1 școală/grădiniță 
 1 stație de epurare 
 1 stație de pompare apă 
 24 gospodării şi anexe 
 9,507 km străzi/drumuri comunale 
 5,702 km drumuri județene 
 1,352 km rețele de canalizare 
 54,2 km diguri afectate/rupte 
 2 podețe 
 3 poduri 
 2300 buc. animale 
 17 autoturisme 
 2 garduri 
 227 mobilier  
 243 electrocasnice  
 28 electronice/utilaje 
 19,3 t cereale 

         Au fost distruse următoarele obiective socio-economice: 
 3 locuințe 
 3 gospodării și anexe 
 4 în pericol de prăbușire 

        Au fost evacuate: 
 289 persoane 
    Culturi agricole afectate/distruse – 510 ha. 

   
Acţiunile post-eveniment s-au concretizat în acţiuni de inventariere a pagubelor 
produse în unele localităţi din judeţ 

În urma producerii acestor pagube au fost efectuate demersuri pentru alocarea de 
fonduri în vederea despăgubirii pagubelor materiale, o parte din aceste probleme fiind 
soluţionate îndeosebi prin efortul consiliilor locale. 

În anul 2021 au fost înaintate adrese cu centralizarea pagubelor la Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea solicitării de 
fonduri  de la bugetul de stat, pentru refacerea infrastructurii, obiectivelor socio-economice 
şi culturilor agricole afectate de calamităţile naturale din anul 2021. 
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Participarea membrilor  C.J.S.U. la exerciții  și alte activități de pregătire 
 Toate activităţile de pregătire, instruire si antrenare a reprezentanţilor structurilor cu 
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, au fost suspendate, în contextul pandemiei 
generate de virusul SARS-CoV-2. 
 
Au fost semnalate câteva aspecte negative care au constat în: 

 netransmiterea operativă şi corectă a informărilor cu privire la iminenţa 
apariţiei/apariţia unor situaţii de urgenţă, în sensul că aceste informări rămân la 
nivelul preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă, neluându-se măsuri 
de diseminare, mai departe, către populaţie; 

 neparticiparea la cursurile de pregătire din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare 
a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani a persoanelor 
planificate; 

 neparticiparea la cursurile de pregatire din cadrul Centrul Zonal de Pregătire Cluj 
Napoca – a persoanelor planificate (primari, viceprimari, secretari) în lunile 
octombrie și noiembrie 2021; 

 insuficienţa resurselor financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de 
urgenţă, precum şi refacerii obiectivelor şi infrastructurii afectate. 

 
Concluzii: 

În anul 2021, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, prin 
președintele și vicepreședinții acestuia, a avut în atenţie cooperarea interinstituţională în 
cadrul structurii, în scopul unei gestionări eficiente a situaţiilor de urgenţă și efectelor 
pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului Satu Mare. 

Din analiza prezentată, rezultă că în anul 2021, pe teritoriul judeţului Satu Mare nu 
s-au produs situaţii de amploare care sa necesite activarea Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Satu Mare. 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, împreună cu toate 
instituţiile cu funcţii de sprijin şi comitetele locale pentru situații de urgență, şi-au îndeplinit 
atribuţiile legale în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, asigurând prevenirea şi 
gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii 
de urgenţă, din zona de competenţă. 
Aceste rezultate, nu s-ar fi concretizat fără sprijinul Consiliului Judeţean, fără implicarea 
structurilor M.A.I., a structurilor deconcentrate şi descentralizate, precum şi componentelor 
sistemului integrat de management al situaţiilor de urgenţă, al mass- mediei locale, cărora 
le mulţumim pentru sprijinul acordat şi îi asigurăm în continuare de întreaga noastră 
disponibilitate. 
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Măsuri, acțiuni și activități pe linia combaterii bolilor la animale  
  Având în vedere evoluția virusului pestei porcine africane la nivelul județului Satu 
Mare, în anul 2020 Centrul Local de Combatere a Bolilor Satu Mare (C.L.C.B.) – Unitatea 
Locală de Decizie s-a întrunit în 29 ședințe, în urma cărora au fost adoptate 29 decizii cu 
privire la unele măsuri și acțiuni în vederea prevenirii, combaterii și eradicării bolii P.P.A. la 
nivelul județului Satu Mare, după cum urmează: 
 Decizie CLCB nr.1 din 29.01.2021 privind aprobarea planului de masuri pentru perioada 
de Rabie din localitatea Gherta Mica si zona considerata de risc crescut. 
 Decizie C.L.C.B. nr.2 din 11.02.2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru controlul 
bolii pesta porcină africană în exploatațiile Sebok Maria – loc. Carei, str. Danko Pista, nr.11, 
Santoai Viorel, loc. Carei, str. Mihai Viteazu, nr.109, Varga Eugen, loc. Apa, nr.856/837, 
Lacatos Maria, loc. Apa, nr.783, Bumbar Tiberiu, loc. Tășnad. str. Înfrățirii, nr.62, Bede 
Francisc, loc. Berveni, nr.448, Focare din județele Maramureș, Sălaj și Bihor. 
 Decizie C.L.C.B. nr.3 din 16.02.2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru controlul 
bolii pesta porcină africană în exploatațiile Rostas Adalbert/Maria, localitatea Petrești, 
nr.333,Szocsi Gheorghe, localitatea Pișcolt, nr.480, Filipaș Alexandru, localitatea Sărvăzel, 
nr.32, Dallos Oliver, localitatea Resighea,str.Cimitirului, nr.227, Horvath laszlo, localitatea 
Petrești, nr.479 – suspiciune oficială, Balog Jozsef, localitatea Pir, nr.452– suspiciune oficială. 
 Decizie C.L.C.B. nr.4 din 01.03.2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru controlul 
bolii pesta porcină africană în exploatațiile Sebok Maria, loc. Carei, str. Danko Pista nr 11, 
Santoai Viorel , loc.Carei, str. Mihai Viteazu 109, Varga Eugen, loc.Apa, nr. 856 /837, Lacatos 
Maria, loc. Apa, nr. 783, Bumbar Tiberiu, loc.Tășnad, str. Infrățirii, nr. 62, Bede Francisc, 
loc.Berveni, nr. 448, Rostas Adalbert/Maria , loc Petrești,  nr. 333, Szocsi Gheorghe , loc. 
Pișcolt, nr. 480, Filipas Alexandru, loc Sărvăzel, nr. 32, Dallos Oliver Resighea, loc. Str. 
Cimitirului, nr. 227, Horvath Laszlo, loc. Petrești, nr. 479, Balog Jozsef, loc. Pir, nr. 452, Șuta 
Vasile Loc. Domănești Nr. 295, Suveg Mihai-Berinde Ioan, loc. Domănești, nr. 264, Segedi 
Ida/ Zimbru Nicolae, loc. Dabolț, nr. 69/C, Kincza Ioan, loc. Cămin, nr. 81 – suspiciune 
oficială, Balica Gabriel, loc. Pir, nr. 370– suspiciune oficială, Focare din județele Maramureș, 
Sălaj și Bihor. 
 Decizie C.L.C.B. nr.5 din 10.03.2021 privind aprobarea Planului de măsuri actualizat pentru 
controlul bolii pesta porcină africană în exploatațiile Sebok Maria, loc. Carei, str. Danko Pista nr 
11, Santoai Viorel , loc.Carei, str. Mihai Viteazu 109, Varga Eugen, loc.Apa, nr. 856 /837, 
Lacatos Maria, loc. Apa, nr. 783, Bumbar Tiberiu, loc.Tășnad, str. Infrățirii, nr. 62, Bede 
Francisc, loc.Berveni, nr. 448, Rostas Adalbert/Maria , loc Petrești,  nr. 333, Szocsi Gheorghe , 
loc. Pișcolt, nr. 480, Filipas Alexandru, loc Sărvăzel, nr. 32, Dallos Oliver Resighea, loc. Str. 
Cimitirului, nr. 227, Horvath Laszlo, loc. Petrești, nr. 479, Balog Jozsef, loc. Pir, nr. 452, Șuta 
Vasile Loc. Domănești Nr. 295, Suveg Mihai-Berinde Ioan, loc. Domănești, nr. 264, Segedi Ida/ 
Zimbru Nicolae, loc. Dabolț, nr. 69/C, Kincza Ioan, loc. Cămin, nr. 81, Balica Gabriel, loc. Pir, 
nr. 370, Balasz Raimond, loc Doba, nr. 29, Balazs Margareta, loc Petrești, str Carei, nr 289, 
Papp Maria, loc. Porumbești, nr.178 – suspiciune oficială, Focare din județele Maramureș, Sălaj 
și Bihor. 
 Decizie C.L.C.B. nr.6 din 19.03.2021 privind aprobarea Planului de măsuri actualizat pentru 
controlul bolii pesta porcină africană în exploatațiile Sebok Maria, loc. Carei, str. Danko Pista nr 
11, Santoai Viorel , loc.Carei, str. Mihai Viteazu 109, Varga Eugen, loc.Apa, nr. 856 /837, 
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Lacatos Maria, loc. Apa, nr. 783, Bumbar Tiberiu, loc.Tășnad, str. Infrățirii, nr. 62, Bede 
Francisc, loc.Berveni, nr. 448, Rostas Adalbert/Maria , loc Petrești,  nr. 333, Szocsi Gheorghe , 
loc. Pișcolt, nr. 480, Filipas Alexandru, loc Sărvăzel, nr. 32, Dallos Oliver Resighea, loc. Str. 
Cimitirului, nr. 227, Horvath Laszlo, loc. Petrești, nr. 479, Balog Jozsef, loc. Pir, nr. 452, Șuta 
Vasile Loc. Domănești Nr. 295, Suveg Mihai-Berinde Ioan, loc. Domănești, nr. 264, Segedi Ida/ 
Zimbru Nicolae, loc. Dabolț, nr. 69/C, Kincza Ioan, loc. Cămin, nr. 81, Balica Gabriel, loc. Pir, 
nr. 370, Balasz Raimond, loc Doba, nr. 29, Balazs Margareta, loc Petrești, str Carei, nr 289, 
Papp Maria, loc. Porumbești, nr.178, Degeran Zsolt, loc. Carei, str. Muncitorilor, nr.33, Focare 
din județele Maramureș, Sălaj și Bihor. 
 Decizie C.L.C.B. nr.7 din 20.04.2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru controlul 
bolii pesta porcină africană în exploatația Berinde Vasile ,Loc Negrești Oaș, str. Lacrimioarelor 
nr. 19, jud. Satu Mare. 
 Decizie C.L.C.B. nr.8 din 10.05.2021 privind aprobarea Planul de măsuri pentru 
controlul bolii pesta porcină africană în exploatația  Konczanyi Zoltan, strada Școlii nr.148, 
localitatea Irina, jud. Satu Mare și punerea în aplicare a Deciziei C.N.C.B. nr.1 privind 
măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 07.05.2021.  
 Decizie CLCB nr.9 din 20.05.2021 privind aprobarea planului de măsuri pentru controlul 
pestei porcine africane in exploatația: Szilagy Stefan, loc. Halmeu 
 Decizie CLCB nr.10 din 28.05.2021 privind aprobarea planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane in exploatația: Varga Iuliu, loc. Sanislau 
 Decizie CLCB nr.11 din 10.06.2021 privind  aprobarea planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatația :Kedes Sandor, localitatea Porumbesti nr. 
173/A Szabo Paul, localitatea Ghenci nr. 161. 
 Decizie CLCB nr.12 din 23.06.2021 privind  aprobarea Planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatațiile : Beiland Wilhem, localitatea Petrești nr. 
35, Bertus Ianos, localitatea Petrești nr. 36, comuna Petrești, jud. Satu Mare. 
  Decizie CLCB nr.13 din 28.06.2021 privind aprobarea planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane in exploatația: Bota Crina, loc. Lucacen.i 
  Decizie CLCB nr.14 din 30.06.2021 privind  aprobarea Planului de măsuri pentru  
controlul pestei porcine africane în exploatația – Suciu Vasile, nr.138, loc. Portița,comuna 
Tiream, jud. Satu Mare. 
 Decizia CLCB nr. 15 din 19.07.2021 privind  aprobarea Planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în următoarele exploatații: - Dobra Gheorghe Daniel 
localitatea Scărișoara Nouă nr. 212,  Nagy Adalbert, localitatea Berveni nr.621, Hollo 
Istvan, localitatea Berveni nr. 634. 
 Decizia CLCB nr. 16 din 20.08.2021 privind  aprobarea Planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în următoarele exploatația Lup Ioan. Loc. Racșa, nr.90. 
 Decizia CLCB nr. 17 din 06.09.2021 privind  aprobarea planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatațiile: Poptile Ioan , localitatea Racșa nr. 105/A, 
Chereches Ana, localitatea Racșa  nr. 128, Ciorba Gheorghe localitatea Negrești Oaș , 
strada Mihai Eminescu nr. 8. 
 Decizia CLCB nr. 18 din 08.09.2021 privind  aprobarea planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatația: Vig Ioan, localitatea Cehal, nr.478. 
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 Decizia CLCB nr. 19 din 16.09.2021 privind  aprobarea planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatațiile: Pomana Gheorghiță, localitatea Negrești 
Oaș, str. Luna, nr.101/A Obsitos Gheorghe, localitatea Tur, nr.647 Candrea Emil, localitatea 
Vezendiu, nr.1Bocrici Gheorghe, localitatea Vezendiu, nr.51 Bene Vasile, localitatea 
Vezendiu, nr.78. 
 Decizia CLCB nr. 20 din 24.09.2021 privind  aprobarea planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatația: Bojan Anton, localitatea Hotoan, comuna 
Căuaș, județul Satu Mare. 
 Decizia CLCB nr. 21 din 29.09.2021 privind  aprobarea planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatațiile: Mezei Iosif, localitatea Craidorolț, nr.614, 
comuna Craidorolț, județul Satu Mare , Varga Janos, localitatea Craidorolț, nr.610, comuna 
Craidorolț, județul Satu Mare, Horvath Sandor,  localitatea Craidorolț, nr.607, comuna 
Craidorolț, județul Satu Mare , exploatație contact. 
 DECIZIE CLCB Nr. 22 din 06.10.2021 privind  aprobarea planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatațiile: Boca Milian, nr.73, localitatea Iegheriște, 
comuna Crucișor , Tinca Lucian, nr.306, localitatea Craidorolț, comuna Craidorolț. 
 DECIZIE CLCB nr. 23 din 12.10.2021 privind  aprobarea planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatația: Tar Ștefan, Str. Principală, nr.89, localitatea 
Pelișor, comuna Lazuri, județul Satu Mare. 
 DECIZIE CLCB nr. 24 din 10.11.2021 privind  aprobarea Planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatațiile: Kis Iuliana, nr.358, localitatea Pir, comuna 
Pir, județul Satu Mare, Balog Ioan, nr.47, localitatea Silvas, comuna Săuca, județul Satu 
Mare.         
 DECIZIE CLCB nr. 25 din 22.11.2021 privind  aprobarea Planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatațiile: Czine Clara, nr.824, loc. Pișcolt, 
com.Pișcolt, jud. Satu Mare, Raț Vasile, nr.322 loc. Gherța Mare, com. Gherța Mică, jud. 
Satu Mare, Covaci Geza, str. Botizului, nr.38, loc. Odoreu, jud. Satu Mare, Circiu Radu, str. 
Griviței, nr.49, loc. Odoreu, jud. Satu Mare. 
 DECIZIE CLCB nr. 26 din 23.11.2021 privind  aprobarea Planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatația: Kuzman Istvan, str. Principală nr.5/A, loc. 
Micula, com.Micula, jud. Satu Mare, Locație deținere suine, strada Salcâmilor nr.409. 
 DECIZIE CLCB nr. 27 din 06.12.2021 privind  aprobarea Planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatațiile: Simionaș Ana, str. Ulița Mare, nr.192, loc. 
Turț, com. Turț, jud. Satu Mare, Ignat Ioan, str. Ulița Mare, nr.178, loc. Turț, com. Turț, 
jud. Satu Mare, Nichita Ioan, str. Josani, nr.8, loc. Turț, com. Turț, jud. Satu Mare, Lucuț 
Grigore, nr.50, loc. Gherța Mare, com. Turț, jud. Satu Mare. 
 DECIZIE CLCB nr. 28 din 14.12.2021 privind  aprobarea Planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatațiile: Pataji Samuel, str. Nisip nr.599, loc. 
Pișcolt, com. Pișcolt, jud. Satu Mare, Oros Coloman, str. Nisip nr.719, loc. Pișcolt, com. 
Pișcolt, jud. Satu Mare, Matei Gheorghe, str. Morii, nr.754, loc. Pișcolt, com. Pișcolt, jud. 
Satu Mare. 
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 DECIZIE CLCB nr. 29 din 15.12.2021 privind  aprobarea Planului de măsuri pentru 
controlul pestei porcine africane în exploatațiile: Lucut Grigore, nr.50, loc. Gherța Mare, 
com. Turț, jud. Satu Mare, Feier Gheorghe, str. Dambeni, nr.119, loc. Turț, com. Turț, jud. 
Satu Mare, Kosztan Alexandru, str. Salcâmilor, nr.413, loc. Micula, com. Micula, jud. Satu 
Mare, Daroczi Marius, str. Tasnadului, nr.35, loc. Pir, com. Pir, jud. Satu Mare, Les Mihai, 
str. Susanii de Sus, nr.103, loc. Turț, com. Turț, jud. Satu Mare, Belbe Vasile, str. Calinete, 
nr.158/A, loc. Turț, com. Turț, jud. Satu Mare, Balog Vasile, str. Someș, nr.7, loc. Odoreu, 
com. Odoreu, jud. Satu Mare, Catalan Vasile, str. Drum Nou, nr.652, loc. Gherța Mică, com. 
Gherța Mică, jud. Satu Mare. 

Principalele acțiuni și măsuri specifice pentru combaterea pestei porcine africane la 
nivelul județului Satu Mare, conform deciziilor și a planurilor de măsuri pentru controlul bolii 
PPA în focarele identificate au fost următoarele: 
 Stabilirea zonelor de restricție (protecție și supraveghere); 
 Stabilirea restricțiilor pentru mișcarea animalelor (în zona de protecție și supraveghere); 
 Stabilirea modului în care se execută supravegherea clinică; 
 Stabilirea resurselor de personal, echipamente/materiale și a surselor de finanțare a 
întregii operațiuni de combatere a bolii; 
 Stabilirea echipei de evaluare a animalelor și produselor; 
 Stabilirea metodelor de ucidere și ecarisare, eventual a locului de incinerare și îngropare, 
în ecarisarea alternativă; 
 Stabilirea metodelor de curățenie și deratizare adăposturi și mijloace de transport; 
 Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră 
Satu Mare și Inspectoratul Județean de Jandarmi Satu Mare, conform competențelor legale, 
au participat prin echipe fixe și/sau mobile la activitățile pentru supravegherea și controlul 
mișcărilor de animale vii, produse și subproduse animaliere, alte materii și materiale ce pot 
fi contagioase, în zonele stabilite ca infectate, respectiv controlul mijloacelor de transport în 
scopul identificării transporturilor ilegale de animale și produse de origine animală; 
 S-a demarat prin Unitatea Locală de Sprijin o campanie de reducere a densității 
populației de porci domestici din zonele infectate, apoi în zona de control temporar prin 
campanii de informare a crescătorilor de suine cu obligativitatea aplicării Ordinului 
nr.20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de 
biosecuritate în exploatațiile de suine. 
 

H. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru 
asigurarea ordinii publice 

Pentru asigurarea ordinii publice la nivelul Județului Satu Mare  prefectul şi 
subprefectul au avut periodic întâlniri de lucru cu structurile M.A.I. 

La ședințele de lucru au participat inspectorii șefi ai Inspectoratului de Poliție al 
Județului Satu Mare, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență, Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră, reprezentanții Poliției Transport 
Feroviar, șeful Serviciului Imigrări, șeful Serviciului Județean de Protecție Internă. 

În aceste ședințe a fost pregătit cadrul pentru desfășurarea în siguranță a zilelor și  
sărbătorilor naționale, precum și a acțiunilor sportive, sărbătorilor religioase, după caz. 

La nivelul Județului Satu Mare se aplică prevederile Strategiei Naționale de Ordine și 
Siguranță Publică 2015-2020, aprobată prin H.G. nr.779/2015. Instituția Prefectului 
monitorizează și raportează semestrial la Ministerul Afacerilor Interne informații privind 
activitățile și acțiunile referitoare la ordinea și siguranța publică.  
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Este de menționat faptul că în perioada analizată nu au fost înregistrate situații 
deosebite, care să necesite intervenția forțelor de asigurare a ordinii și siguranței publice, 
acțiunile fiind doar de supraveghere sau de prevenție.  

În cadrul şedinţelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare prin 
subprefect ca reprezentant al Instituţiei Prefectului s-au realizat prezentări şi informări 
asupra următoarelor problematici: 

 siguranța în unitățile de învățământ și zonele adiacente; 
 evoluţia virusului Pestei Porcine Africane în judeţ; 
 evoluția și gestionarea pandemiei de SARS-CoV-2; 
 modalități integrate de asigurare a ordinii publice la organizarea unor evenimente la 

nivelul comunelor/orașelor/municipii; 
În continuare se află în implementare la nivelul județului forma actuală a Planului de 

măsuri pentru aducerea la îndeplinire a recomandărilor Organizației pentru Securitate și 
Cooperare în Europa (OSCE) realizat ca urmare a deciziei Comitetului de Monitorizare a 
implementării Strategiei naționale împotriva traficului de persoane din 17.09.2020.   

 
Relația cu minoritățile naționale 
 
1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale 

de îmbunătățire a situației romilor 
Consilierul pe probleme de romi monitorizează situaţia romilor din judeţul Satu Mare. 

Astfel, în conformitate cu prevederile H.G. nr.18/2015 – Strategia Guvernului Romaniei de 
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2012-2020, Biroul Județean 
pentru Romi Satu Mare și Grupul Mixt de Lucru pentru Incluziunea Romilor de la nivelul 
județului Satu Mare au întocmit Planul Județean de Măsuri pe 2020 – 2021 privind 
îmbunătățirea situației romilor la nivelul județului Satu Mare. 

Pornind de la măsurile stabilite în planul județean au fost întreprinse, în perioada 
ianuarie - decembrie 2020, o serie de acțiuni pentru îndeplinirea acestora, în scopul 
îmbunătățirii situației romilor la nivel județean, după cum urmează: 

1. Campanii de informare: 
 au fost organizate un număr de 3 campanii în ( lunile martie, aprilie, mai )  având ca 

temă “drepturile şi obligaţiile persoanelor şi autorităţilor publice urmare a modificărilor 
legislative din domeniul protecţiei sociale” – număr de participanţi aproximativ 600  
persoane de etnie romă; Campanii de informare privind vaccinarea anticovid  

 s-au realizat deplasări în comunităţile de romi în cartierele din Municipiul Satu Mare, 
zona Ostrovului, Toamnei, Crângului, cartierul Sătmărel) împreună cu reprezentanţii 
Inspectoratului Școlar și   Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare în cadrul unor 
campanii de prevenire şi soluţionare a stărilor conflictuale susceptibile a genera violenţă 
(familială, comunitară sau interetnică). 

2. Învățământ: 
 la Carei, Tăşnad şi Satu Mare, continuă programul  “A doua şansă”  pentru copiii şi 

tinerii de etnie romă care au abandonat formele de învăţământ urmate; 
 la şcolile din localităţile  Cidreag, Şăcăşeni şi Sărăuad  elevii de etnie roma, învață 

limba romani şi istoria şi cultura romilor;    
 în şcoli cu elevi romi în procent majoritar, respectiv în localităţile: Satu Mare – Şcoala 

nr.21 şi Școala Generală Mircea Eliade, Carei, Ardud, Tăşnad, Cidreag, Dorolț, Hrip, 
Sărăuad, Craidorolţ, Terebeşti, Stâna, Medieșul Aurit, Beltiug,  liceele din Satu Mare şi în 
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Cartierele din Municipiul Satu Mare au fost transmise on-line  materiale informative  privind 
locurile speciale destinate etniei rome în licee, şcoli profesionale, facultăţi;  

 în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare în luna iulie prima sesiune  
și în septembrie a doua sesiune s-a organizat ședința publică de ocupare a locurilor 
speciale pentru elevii de etnie romă, astfel au fost ocupate 36 de locuri în licee și 35  la  
şcoli profesionale. 

3. Cultură și tradiții:  
  Din cauza restricțiilor cauzate de pandemia Covid-19 nu s-au organizat spectacole,  

manifestări dedicate“Zilei  Internaţională a Romilor” pe data de 8 aprilie. 
  Tot din cauza pandemiei nu s-a organizat  Festivalul Internațional al Romilor.   

4. Integrare în câmpul muncii 
 în anul 2021 s-a angajat 1 expert local rom la Primăria din Carei  

B.J.R. primeşte zilnic în audienţă persoane de etnie romă care se adresează  
instituţiei cu diferite probleme. Cele mai multe probleme cu care se confruntă sunt legate 
de: venitul minim garantat, lipsa unei locuinţe, lipsa unui venit/loc de muncă, probleme 
legate de infrastructură: apă, energie electrică, drum, reclamaţii la adresa autorităţilor 
locale. BJR informează, consiliează, mediază relațiile între instituţii și cetăţenii de etnie 
romă care se adresează biroului cu aceste probleme.  

Consilierul pe probleme de romi a participat  la trei  videoconferințe organizate de 
Agenția Națională pentru Romi avand diferite teme: Stadiul implementării Strategiei pentru 
îmbunătățirea situației romilor, instrumente de colectare de date de la APL, ONG, lideri ai 
comunităților de romi(2 videoconferințe ); Dezbatere videoconferință cu tema Romii 
Miturile Urbane. 
 BJR a transmis Agenției Naționale pentru Romi, Ministerul Fondurilor Europene prin 
Punctul de Contact pentru Romi date solicitate: situația resurselor umane la nivel de județ: 
experți locali romi angajați la primării, mediatori școlari și mediatori sanitari, lideri ai 
comunităților de romi, date de contact ale membrilor din Biroul Județean pentru Romi, date 
privind situația comunităților de romi din județ; Semestrial au fost întocmite rapoartele 
privind realizarea“Planul Județean de Măsuri pe 2021” . 
  S-a accesat platforma on-line și s-au completat date despre comunitățile de romi pe 
perioada  2017-2021. 
  BJR a transmis prin poșta electronică A.P.L.-urilor și O.N.G.-urilor materiale 
informative despre diverse programe/proiecte destinate comunităților de romi transmise de 
către Ministerul Afecerilor Interne, Agenția Națională pentru Romi, Ministerul Fondurilor 
Europene prin Punctul de Contact pentru Romi. 
 

2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. 
Identificarea problemelor și implicarea în rezolvarea acestora 

La nivelul județului Satu Mare este binecunoscută existența multiculturalității. Astfel 
aici conviețuiesc 57,9% români, 34,7% maghiari, 5,4% romi, 1,5%germani, 0,4% 
ucrainieni și 0,1% alte minorități. Ca urmare, în primăriile unde se găsesc minorități 
naționale, în procentele stipulate de legislație, cetățenii aparținând acestora au posibilitatea 
de a se adresa instituțiilor publice în limba lor, utilizandu-se inclusiv formulare tipizate în 
limba minorităților respective.   

În cursul anului 2021 nu au fost identificate probleme exclusiv datorate apartenenței 
la o anumită minoritate națională. 
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I. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte 

normative 
 

1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea 
siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare 

Cel puțin trimestrial și ori de câte ori este nevoie, sub conducerea prefectului, se 
analizează modul în care este asigurată protecția unităților de învățământ. În 2021 au fost 
organizate 7 întâlniri în care a fost analizată siguranța la nivelul unităților de învățământ și 
stadiul obținerii autorizațiilor ISU și ASF. 

Plecând de la Planul Național Comun de Acțiune Cadru nr.112708/2020 pentru 
creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delincvenței 
juvenile în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, pentru anul 
școlar 2020–2021a fost întocmit Planul Teritorial Comun de Acțiune nr. 9550 din 
21.09.2020 și au fost transmise două informări nr.1095 din 10.02.2021 pentru semestrul I 
încheiat, respectiv adresa nr.6674 din 06.07.2021 pentru anul școlar încheiat. 

A fost elaborat la nivel județean Planul Teritorial Comun de Acțiune pentru anul 
școlar 2021-2022, cu termene și responsabilități ce revin structurilor implicate în ducerea la 
îndeplinire a măsurilor stabilite și au fost nominalizați reprezentanții din cadrul IPJ, IJJ, ISU 
și ISJ Satu Mare responsabili cu implementarea măsurilor din plan - 1 plan aprobat nr.8588 
din 06.09.2021. 

Conform termenelor din plan, au avut loc 2 ședințe cu directorii tuturor unităților de 
învățământ de pe raza județului Satu Mare, pentru diseminarea la nivel local a prevederilor 
Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru noul an școlar 2021– 2022 și pentru 
implementarea măsurilor de siguranță pentru desfășurarea activității în condiții de 
pandemie. 

A fost analizată situația autorizațiilor ISU și ASF (avizarea-autorizarea din punct de 
vedere a securității la incendiu a unităților de învățământ / autorizația sanitară de 
funcționare) deținute de către unitățile de învățământ de la nivelul județului. Prin adrese 
transmise Direcției de Sănătate Publică Satu Mare și Inspectoratului Județean pentru 
Situații de Urgență s-a solicitat situația actualizată a autorizațiilor deținute de către unitățile 
de învățământ de la nivelul județului. 

Având în vedere condițiile pandemiei de Covid-19 au fost stabilite scenarii pentru 
desfășurarea cursurilor de către Consiliile profesorale ale unităților de învățământ de pe 
raza județului Satu Mare, aprobate de către Inspectoratul Școlar Județean și avizate de 
către Direcția Județeană de Sănătate Publică. Scenariile au fost apoi adoptate prin Hotărâre 
a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență transmise către ISJ și afișate pe site-ul 
Instituției Prefectului Județul Satu Mare. 

Astfel au fost aprobate scenarii pentru funcționareaunităților școlare și a structurilor 
arondate în număr de 39 din care 18 pentru anul școlar 2020-2021 și un număr de 21 
hotărâri ale CJSU pentru anul școlar 2021-2022. 
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J. Alte activități 
 

1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control ce i-au fost 
solicitate prefectului de către ministere sau alte instituții ale 
administrației centrale 

În baza prevederilor Ordinului ministrului apelor și pădurilor și ministrul afacerilor 
interne nr.459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de 
urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea 
de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, 
poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona de costieră, al Programului 
principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență pentru anul 2021 
și al Ordinului Prefectului nr. 184/2021, s-a constituit comisia mixtă de verificare a modului 
în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și 
rigolele în localități, în vederea diminuării posibilelor pagube generate de revărsări ale 
cursurilor de apă. 

 Comisia mixtă alcătuită din reprezentanți ai Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu 
Mare și Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Satu Mare, a participat în 
perioada 11.05–24.05.2020 la verificarea prin sondaj a 10 cursuri de ape din 23 de 
localități de pe raza județului Satu Mare, urmărind următoarele obiective: 

 modul în care au fost realizate măsurile și lucrările stabilite la verificările efectuate în 
anul 2020; 

 existența depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe malurile și în albiile 
cursurilor de apă precum și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor, care prin 
antrenare pot conduce la obturarea scurgerii; 

 existența depozitelor de material lemnos pe formațiunile torențiale din apropierea 
zonelor locuite; 

 modul în care au fost realizate/întreținute șanțurile și rigolele de scurgere a apelor 
pluviale în localități, precum și cursurile de apă de pe raza localităților; 

 verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundații 
în anul 2020 și stadiul măsurilor și lucrărilor de remediere realizate. 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor și pădurilor și al 
ministrului administrației și internelor nr.459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 
hidrometeorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe 
cursuri de apă şi poluări marine în zona costieră, ale Programului principalelor acțiuni ale 
Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU) pentru anul 2021, și în baza 
Ordinului Prefectului nr.307/2021, în perioada 11 – 12 noiembrie 2021, s-a desfășurat 
acțiunea de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de 
apărare împotriva inundațiilor, din județul Satu Mare. 

Comisia mixtă alcătuită din reprezentanți ai Administraţiei Bazinale de Apă Someş-
Tisa, Instituția Prefectului – județul Satu Mare, Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu 
Mare, Sistemul de Gospodărire a Apelor Bihor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
“Someş”  al judeţului Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, A.N.I.F. – Filiala  Teritorială 
de Îmbunătățiri Funciare Satu Mare a urmărit următoarele obiective: 

 Stadiul și modul de realizare a măsurilor și lucrărilor stabilite la verificările efectuate 
în anul 2020; 
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 Verificarea stării tehnice şi funcţionale a digurilor longitudinale, de compartimentare 
și de remuu:asigurarea continuității liniilor de apărare, modul de întreținere al 
coronamentelor, taluzelor, rampelor de acces și a zonelor dig-mal, existența bornelor, 
barierelor, mirelor de ape mari și modul de întreținere al acestora, starea funcțională a 
lucrărilor de traversare, modul de întreținere a canalelor de preluare a infiltrațiilor la diguri, 
după caz; 

 Verificarea stării tehnice și funcționale a barajelor și digurilor de contur, a 
acumulărilor permanente mici (categ. C și D) a căror avariere poate pune în pericol 
localități, precum și a acumulărilor nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor; 

 Verificarea lucrărilor de regularizare a cursurilor de apă cu evidenţierea 
punctelor/sectoarelor vulnerabile de pe cursurile de apă din județ(eroziuni de mal avansate 
și active care pun în pericol zone locuite sau stabilitatea digurilor, cursuri de apă colmatate, 
construcții hidrotehnice afectate de viituri); 

 Situaţia stocurilor de materiale şi mijloace de apărare existente în conformitate cu 
Normativul - cadru de dotare aprobat prin Ordinul comun - nr.459/78/2019 al ministrului 
apelor și pădurilor și al ministrului administrației și internelor; 

 Verificarea măsurilor întreprinse pentru reactualizarea Planurilor de acţiune în caz de 
accident la baraj, a căror valabilitate a expirat la  acumulările din administrarea 
Administraţiei Naţionale Apele Române; 

 Verificarea la nivelul Consiliului Județean și a unităților administrativ – teritoriale a 
stadiului integrării hărților de risc la inundații în planurile de urbanism și amenajarea 
teritoriului de interes județean și local; 

 Stadiul măsurilor și acțiunilor desfășurate la nivel de județ în vederea implementării 
Planului de măsuri pentru diminuarea riscului la inundații (PMDRI) prevăzute în anexa nr.1 
la Hotarârea Guvernului nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de 
management al riscului la inundații pe termen mediu și lung; 

 Verificarea la nivelul unităților administrativ teritoriale a modului în care au fost 
afișate în locuri publice semnificația codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și 
hidrologice, precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației, afișarea 
extraselor din Planul local de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor 
accidentale la sediul primăriilor și pe pagina de internet a instituției. 

 Verificarea stadiului aprobării noilor Planuri de apărare împotriva inundațiilor, 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase, având ca efect producerea de inundații, 
secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă pentru perioada 2022-2025 și stadiul revizuirii Planurilor 
județene de apărare pentru perioada 2022-2025. 

În baza Ordinului Prefectului nr. 367/2021, în perioada 7-8.12.2021, comisia mixtă 
alcătuită din reprezentanți ai Instituției Prefectului – județul Satu Mare, Poliția Rutieră Satu 
Mare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, 
Secția Drumuri Naționale Satu Mare, au desfășurat un control la districtele și bazele de 
deszăpezire constatând și evaluând starea tehnică funcțională a utilajelor de deszăpezire, a 
stocului de materiale antiderapante, a marcajelor de semnalizare în vederea asigurării și 
menținerii stării de viabilitate a rețelei de drumuri publice la nivelul județului Satu Mare, 
pentru sezonul de iarnă 2021-2022. 
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2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării Programului de Guvernare 
la nivelul județului 

Conform legislaţiei în vigoare la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare se 
întocmeşte după elaborarea şi difuzarea unui nou Program de Guvernare, „Programul de 
Dezvoltare Economică şi Socială a Judeţului Satu Mare”, respectiv transpunerea obiectivelor 
Programului de guvernare în obiective ale instituţiilor care funcţionează la nivelul judeţului 
Satu Mare.  

Trimestrial, semestrial şi anual se întocmeşte „Raportul privind realizarea obiectivelor 
Programului de Dezvoltare Economică şi Socială a Judeţului Satu Mare” care cuprinde 
acţiunea, entitatea implicată în realizare şi realizările de la nivelul trimestrului, semestrului 
sau anului. 

Toate aceste activităţi se realizează prin corespondenţă şi bună colaborare cu 
instituţiile organizate la nivelul judeţului Satu Mare, corelate cu modalitatea de raportare a 
acţiunilor cuprinse în program către ministerele şi agenţiile tutelare acestora. 

La începutul fiecărui an, programul întocmit se actualizează cu noi propuneri/acţiuni 
transmise de instituţiile publice şi aprobate anterior de către ministerele/agenţiile tutelare. 

Programul este structurat pe 16 capitole și 5 Anexe. În cele 16 de capitole 
monitorizate la nivel teritorial sunt în total 51 de obiective principale cu 1.098 de acțiuni 
importante implicând un număr de aproximativ 198 actori (instituții deconcentrate, primării, 
școli, organizații neguvernamentale, asociații implicate în parteneriate public – privat și 
proiecte comune). 

Programul şi rapoartele trimestriale întocmite de către Instituţia Prefectului Judeţul 
Satu Mare au fost postate pe site-ul oficial al instituției. 

 
3. Implementarea Programului Operațional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate  
În anul 2021 s-au  derulat 2 etape ale  programului POAD 2019-2021 – Măsurile de 

furnizare a pachetelor cu alimente și a pachetelor cu produse de igienă, în baza  Acordului 
de cooperare nr. 1340/25.10.2019  încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și  
Instituția Prefectului Județul Satu Mare. 

În luna ianuarie 2021, în cadrul proiectului ”Acordarea de pachete cu produse de 
igienă în cadrul POAD 2018 – 2020 ” - cod identificare (MYSMIS): POAD/412/1/6/125284 
au recepționate și distribuite către beneficiari pe parcursul lunilor următoare un număr de 
20678 pachete  - aceasta reprezentând a treia tranșă, iar în perioada iulie-august 2021 în 
cadrul tranșei IV au fost recepționate alte  20678 pachete de igienă.  

 Acestea au fost distribuite unui număr de 20678 beneficiari, 16815 de pachete 
persoanelor de pe lista inițială (familii beneficiare de prestațiile sociale VMG și ASF) și  3863 
de pachete persoanelor incluse pe lista de suplimentare. Nu au existat redistribuiri între 
prefecturi, în schimb au fost redistribuite pachete între unitățile administrativ-teritoriale din 
județ.  

În luna martie 2021, în cadrul Programul POAD  - Acordarea de pachete cu produse 
alimentare  în cadrul POAD 2018 – 2020 cod SMIS POAD/411/1/1/125099  în județul Satu 
Mare, s-au  receptionat pachetele  cu alimente aferente  tranșei a II –a,  au fost 
recepționate 20678 pachete cu alimente, în perioada 10.03.2021 – 16.03.2021 în toate cele 
65 unități administrativ-teritoriale. Distribuirea acestora s-a finalizat la data de 29.04.2021.  

Tot în cursul anului 2021, s-au  receptionat în județ pachetele  cu alimente aferente  
tranșei a III–a,  au fost recepționate tot 20678 pachete cu alimente în perioada 10.03.2021 
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– 16.03.2021 în toate cele 65 unități administrativ-teritoriale. Distribuirea acestora s-a 
finalizat în luna noiembrie 2021.  

Dintre cei 20678 de beneficiari de pachete cu alimente, 7672 au fost copii cu vârsta 
de pânã la 15 ani, 1065 persoane cu vârsta de peste 65 de ani, 5665 femei, 2605 de 
persoane cu dizabilitãți, 3694 migranți, participanți de origine strãinã, minoritãți (inclusiv 
comunitãți marginalizate cum ar fi rromii) și 15 persoane fãrã  adãpost.  

În baza prevederilor OUG nr. 115/2020 privind unele mãsuri pentru sprijinirea 
categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiazã de mese calde pe bazã de 
tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum și unele mãsuri de distribuire a acestora, la nivel național a 
demarat noul program POAD  - SNSPVPA (Schema Naționalã de Sprijin pentru Persoanele 
Vârstnice și pentru Persoanele fãrã Adãpost), proiect cofinanțat din Fondul de Ajutor 
European pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD) prin Programul Operațional  
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014 - 2020), cod identificare MYSMIS: 
POAD/866/1/2/141810.  

Numărul total de beneficiari care au primit tichete electronice (card-uri) în județul 
Satu Mare este de  3897, dintre care 3748 persoane vârstnice, beneficiari ai indemnizației 
sociale minime și  149 persoane fãrã adãpost. Acestea au fost recepționate și distribuite în 
luna noiembrie 2020 iar în lunile următoare a avut loc actualizarea bazei de date cu 
beneficiarii, prin distribuirea tichetelor de masă caldă către noii beneficiari, persoane care 
au împlinit vârsta necesară pentru a fi eligibili, astfel numărul beneficiarilor în județ a ajuns 
la 4000 de persoane.  

 
I. SUPORT DECIZIONAL 

 
1. Controlul intern managerial, registrul riscurilor, registrul 

procedurilor 
În anul 2021, Comisia s-a întrunit în trei ședințe  de lucru, având pe agenda 

întâlnirilor  analize privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial  și a 
situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării, aprobarea Programului de dezvoltare a 
sistemului de control intern managerial la nivelul instituției, analiza riscurilor identificate la 
nivelul instituției, aprobarea proiectelor de revizuire a procedurilor depuse la Secretariatul 
Tehnic al Comisiei de Monitorizare, completarea Registrului procedurilor.  

Registrul procedurilor, până la această dată, pe lângă procedurile operaționale de  
lucru ale serviciilor publice comunitare, cuprinde un număr de 11 proceduri de sistem și 52 
de  proceduri operaționale, majoritatea revizuite în baza noilor prevederi legale Ordinul 
nr.600/2018 al S.G.G.  
 

2. Audit intern 
Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul 

instituţiei publice, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la 
administrarea patrimoniului public.    

Auditorul elaborează planul de audit public intern ţinând cont de planificarea 
multianuală. Rezultatul evaluării riscurilor şi resursele de audit disponibile este aprobat de 
prefect, este trimis prin e-mail pentru luare la cunoştinţă la Şeful Serviciului 2 -  Audit 
Public Intern pentru instituţiile prefectului şi alte structuri MAI. 
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La nivelul Instituției Prefectului – Județul Satu Mare, a fost întocmit planul 
multianual (pe 3 ani) 2021-2023 cu nr. 13289/17.12.2020 și planul anual de audit public 
intern pe anul 2021 cu nr. 13290/17.12.2020, modificat cu planul nr. 2328 din 08.03.2021. 
Au fost planificate 4 misiuni de audit public intern de asigurare. 

Nu au fost întâmpinate greutăți în realizarea misiunilor de audit public intern. 
Pe parcursul anului la nivelul Instituției Prefectului - Județul Satu Mare în anul 2021 

au fost realizate un număr de 4 misiuni de asigurare după cum urmează: 
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil; 
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice; 
- 2  misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii; 

Nu au fost constatări cu caracter negativ . 
Concluzii 
- în urma efectuării misiunilor de audit intern nu au fost constatate pagube materiale, doar 
anumite erori de procedură care au fost corectate. De asemenea a fost imbunătăţită 
activitatea de control intern/managerial prin îndrumările date de auditorul intern.   
- prin îndrumările acordate în cadrul procesului de management al riscurilor se 
îmbunătăţeşte acest proces.  
– prin consultarea auditorului intern la luarea deciziilor din anumite domenii se contribuie la 
îmbunătăţirea procesului de guvernanţă. 
 

3. Etică și conduită 
Prin Ordinul prefectului nr. 40/06.02.2019 a fost desemnat consilierul etic pentru 

Instituția Prefectului – Județul Satu Mare. Acesta este responsabil cu implementarea 
procedurii, astfel cum este prevăzută în Ordinului preşedintelui A.N.F.P. 
nr.1442/11.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind completarea şi transmiterea 
informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi 
implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

Proceduri aplicate în anul 2021: 
 Ordinului preşedintelui A.N.F.P. nr.1442/11.06.2018 pentru aprobarea Procedurii 

privind completarea şi transmiterea informaţiilor privind respectarea normelor de conduită 
de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor 
şi instituţiilor publice 

 OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
În anul 2021 s-a accesat trimestrial platforma A.N.F.P., în vederea întocmirii şi 

transmiterii Raportului privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii 
publici din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare. Nu au existat formulare 
disponibile Anexa nr. 1 aferente trimestrului I, II, III, IV a anului 2021.  

  S-a accesat platforma A.N.F.P în vederea transmiterii Anexei 2 Raportul privind 
situaţia implementării procedurilor disciplinare în cadrul Instituţiei Prefectului-Județul Satu 
Mare şi în cadrul unităţilor administrativ teritoriale. Nu au existat formulare disponibile 
aferente semestrului I şi II a anului 2021. 

Conform instrucţiunilor transmise de către ANFP către consilierul de resurse umane 
pe site-ul ANFP, s-au accesat linkurile puse la dispoziţie şi au fost completate informaţiile 
privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici la data de 31.12.2021 
şi informaţiile privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice. 
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În cursul anului  2021 nu fost semnalate cazuri în care funcţionarii publici să solicite 
sau să beneficieze de consiliere etică. De asemenea, nu s-au înregistrat cazuri de 
nerespectare a normelor de conduită la nvelul Instituţiei Prefectului-Judeţul Satu Mare. 
 

4. Protecția informațiilor clasificate 
 
La nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, în data de 01.02.2017 a fost 

înfiinţată Structura de Securitate, fiind un compartiment specializat în protecţia informaţiilor 
clasificate şi este subordonat direct subprefectului, acesta fiind șeful structurii de 
securitate, cu atribuții conform art. 19 din O.M.A.I. nr. 353/2002 şi art. 31 din H.G. nr. 
585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în 
România. În cadrul Structurii de Securitate sunt două posturi de consilier, unul fiind ocupat 
de la înființare, iar celălalt fiind ocupat prin concurs în cursul lunii iunie 2019. 

Corespondența clasificată este văzută de prefect și subprefect-șeful structurii de 
securitate, iar după aplicarea rezoluției, repartizarea documentelor se face pe bază de 
semnătură în condica de predare-primire a documentelor clasificate secret de serviciu, 
respectiv secrete de stat. 

În cursul anului 2021 s-a  actualizat Programul de prevenire a scurgerii de informații 
clasificate, respectiv Planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care 
prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate, acestea fiind  
avizate de Serviciul Județean de Protecție Internă  Satu Mare. 

În conformitate cu prevederile art. 170-174 din H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea 
standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, s-au întocmit 
tematicile trimestriale de pregătire periodică pe linia protecției informațiilor clasificate 
pentru anul 2021.  

Având în vedere gestionarea epidemiei de COVID-19, pentru asigurarea continuității 
asigurării protecției informațiilor clasificate, au fost amânate activitățile de pregătire a 
membrilor structurilor de securitate, a șefului structurii de securitate precum și a 
personalului care deține acces la informații clasificate. 

De asemenea, datorită menținerii stării de alertă instituită la nivel național, prin 
adresele trimise de Direcția Generală de Protecție Internă au fost amănate activitățile de 
controale tematice la serviciile din cadrul Instituției Prefectului, pe linia  măsurilor de 
protecție a informațiilor clasificate. 

La nivelul Instituţiei Prefectului – Județul Satu Mare se prelucrează şi se păstrează 
documente care conţin informaţii clasificate. În cursul anului 2021 prin Structura de 
Securitate au fost manipulate un număr de 142  documente cu caracter clasificat, nivel 
secret de serviciu, respectiv un număr de 14 documente cu caracter clasificat, din care 5-
nivel secret, respectiv 9-nivel  strict secret. De asemenea, au fost emise un număr de 7 
autorizații de acces la informații clasificate, nivel secret de serviciu, respectiv un număr de 
6 autorizații de acces la informații clasificate, 3-nivel secret, respectiv 3 nivel strict secret. 

 
5. Prevenirea și combaterea corupției. Actualizarea riscurilor la 

corupție și monitorizarea lor 
Prevenirea şi combaterea corupţiei de la nivelul Instituţiei Prefectului  Judeţul Satu 

Mare a fost unul dintre obiectivele conducerii instituţiei.  
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Pe parcursul anului au fost inventariate şi evaluate activităţile cu risc de corupţie 
pentru fiecare structură/funcţie din cadrul instituţiei. Urmare a inventarierii a fost actualizat 
Registrul de Riscuri de Corupţie pe instituţie.  

S-au realizat raportările solicitate de către forurile superioare având ca obiect 
măsurile de prevenire şi combatere a corupţiei. 

Pe parcursul anului personalul Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare a fost 
consiliat de către consilierul de integritate și acesta a participat la o sesiune de informare 
organizată de Serviciul Județean Anticorupție Satu Mare privind prevenirea unor fapte sau 
incidente de corupţie care să afecteze activităţile sau imaginea instituţiei.  
La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare în anul 2021 nu au fost 
semnalate/raportate fapte de corupţie. 
 

II. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 
 

1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple 

Activitatea Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte (SPCP) din cadrul Instituţiei 
Prefectului Judeţul Satu Mare în cursul anului 2021 s-a desfăşurat în conformitate cu 
prevederile legale cuprinse în actele normative ce reglementează activitatea specifică, 
precum și în baza ordinelor şi dispoziţiilor primite de la Direcţia Generală de Paşapoarte şi a 
vizat în primul rând armonizarea activităţii desfăşurate cu prevederile actelor normative, 
având ca obiectiv principal simplificarea unor operaţiuni şi scurtarea timpului în care 
cetăţenii care apelează la serviciile instituţiei să beneficieze de documentele de călătorie 
solicitate. 

Obiectivele  prioritare ale SPCP pentru anul 2021 au fost următoarele:   
 continua însuşire şi aplicare a prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi 
completările ulterioare, H.G. nr. 94/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare; studierea și 
însușirea procedurilor de lucru; 

 manifestarea în permanenţă a unei atitudini politicoase şi de solicitudine faţă de 
public prin soluţionarea operativă a tuturor categoriilor de cereri ale cetăţenilor; 

 asigurarea unui climat de muncă sănătos, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 
 îmbunătăţirea imaginii instituţiei noastre în relaţiile cu cetăţenii şi cu alte instituţii 

publice. 
 Activitatea de pregătire continuă a tuturor cadrelor s-a desfăşurat în conformitate cu 

legislația specifică. În acest sens, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte al 
Judeţului Satu Mare s-au luat următoarele măsuri: 

 au fost studiate şi însuşite ordinele şi dispoziţiile în vigoare; 
 au fost studiate și însușite procedurile de lucru; 
 în luna noiembrie cadrele serviciului au fost chestionate cu privire la temele parcurse 

în vederea creşterii gradului de profesionalism în executarea ansamblului de sarcini ce ne 
revin pentru a face faţă cerinţelor actuale 

Referitor la activitatea specifică în perioada 01.01- 31.12.2021 la SPCP Satu Mare 
situaţia statistică se prezintă astfel: 
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1. Cereri primite pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice 17.490 
2. Cereri primite pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare 2.092 
3. Paşapoarte electronice emise 17.431 
4. Paşapoarte temporare emise 2.082 

La comunicări privind măsurile restrictive pentru anul 2021 situaţia se prezintă 
astfel: 

 persoane pentru care s-au efectuat menţiuni privind suspendarea de la libera 
circulaţie  – 247 

 deplasări în teren  – 20 
 număr de paşapoarte retrase – 22 
 comunicări la instanţe privind aplicarea măsurilor restrictive/lipsa de la domiciliu – 

216 
 persoane urmărite naţional sau internaţional depistate şi predate – 1 
 sesizarea organelor competente privind infracţiuni la regimul paşapoarte simple – 1 

În perioada analizată, pentru un număr de 172 de persoane, care şi-au declarat 
paşapoartele valabile pierdute sau deteriorate, s-au întocmit procese verbale de constatare 
a contravenţiei potrivit O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.248/2005 cu modificările şi completările 
ulterioare, valoarea amenzilor ridicându-se la suma de 6505 RON. 

O atenție deosebită a fost acordată verificării continue a corectitudinii CNP-urilor și în 
colaborare cu Biroul de Evidenţă a Populaţiei Satu Mare, respectiv Biroul Judeţean de 
Administrare a Bazelor de Date Satu Mare au fost corectate în cazul celor greșite și 
eliminate dublurile. 

Situaţia operativă în perioada 01.01.- 31.12.2021 se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. 

Pașapoarte emise Pașapoarte 
temporare 

Pașapoarte 
electronice 

1. Total pașapoarte emise 2082 17431 
            din care: 
2. Simple cu cererea depusă în ţară 2053 17004 
3. Simple cu cererea depusă în afara ţării 0 0 
4. CRDS cu cererea depusă în ţară 29 427 
5. CRDS cu cererea depusă în afara ţării 0 0 
Nr. 
crt. 

Pașapoarte eliberate Pașapoarte 
temporare 

Pașapoarte 
electronice 

1. Total pașapoarte eliberate 2052 17412 
2. Livrate către solicitant 2052 15904 
3. Transmise la DGP 0 0 
4. Livrate după returnare 0 0 
5. Livrate prin curier 0 1503 
Nr. 
crt. 

Modificare stare paşaport Pașapoarte 
temporare 

Pașapoarte 
electronice 

1. Pierdut 840 879 
2. Furat 0 4 
3. Deteriorat 4 0 
4. Anulat 2185 9738 
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5. Anulat cu motivul expirat 0 0 
6. Anulat ca urmare a decesului solicitantului 0 3 
7. Anulat ca urmare a renunţării la cetăţenie 0 4 

În atenţia cadrelor serviciului nostru a stat mereu problema prevenirii obţinerii de 
paşapoarte prin fals de identitate, sens în care toate cadrele care îşi desfăşoară activitatea 
la ghişeu au fost instruite permanent în acest sens. În perioada supusă analizei nu a fost 
constatată nici o infracţiune privind falsul de identitate. În urma sesizării organelor 
competente privind infracțiunea de uz de fals, a fost trimis în judecată, în dosar 
2491/P/2021. 

2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor 

Activitatea desfăşurată de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor Satu Mare în anul 2021 a fost în conformitate cu actele 
normative ce le reglementează activitatea specifică, cu ordinele şi dispoziţiile eşaloanelor 
superioare, vizând în primul rând creşterea calitaţii activităţii desfaşurate, având obiectiv 
principal simplificarea unor operaţiuni şi scurtarea timpului în care cetăţenii care  apelează 
la serviciile noastre să beneficieze de documentele solicitate. Sarcinile prevăzute în planul 
de activităţi pentru această perioadă  au fost îndeplinite la termenele stabilite. 

Activitatea s-a axat pe modul în care:  
o se respectă actele normative care le reglementează activitatea;  
o pe  condiţiile  de lucru existente, prioritară fiind solicitudinea faţă de cetăţeni şi 
operativitatea în soluţionarea cererilor acestora;  
o conştientizarea tuturor lucrătorilor privind necesitatea  respectării întocmaia legii, 
privind solicitudinea faţă de cetăţean, precum şi  eliminarea oricăror posibili factori 
generatori de corupţie. 

În anul 2021 s-au desfăşurat activităţi de pregătire profesională conform planului 
aprobat, în fiecare ultimă zi de vineri a lunii, respectiv zilnic a fost instruită comisia de 
examinare cu privire la respectarea întocmai  a legalităţii, atrăgându-se atenţia asupra 
eventualelor tentative de corupţie. De asemenea, s-au desfăşurat şi activităţi specifice de 
pregătire profesională pe linia protecţiei informaţiilor clasificate. 
 Activitatea desfășurată pe linie de permise de conducere și 

examinări auto 
În această perioadă, în cadrul serviciului au fost emise un număr de 17.303 permise 

de conducere noi faţă de 15.578 permise noi emise în anul 2020. (fig.1) 
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La data de 31.12.2021 în judetul Satu Mare au fost înregistraţi un număr de 149.799 
deținători de permise auto, din care 57.099 de sex feminin și 92.700 de sex masculin.  

În ceea ce privește categoria de vârstă, situația se prezintă conform tabelului: 
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În perioada analizată au fost examinate la proba teoretică 13.817 persoane în 

vederea obţinerii permisului de conducere faţă de 12.435 în 2020. (fig.2): 

 
De asemenea, au fost examinate la proba practică 9.131 persoane în vederea 

obţinerii permisului de conducere faţă de 7.335 în 2020. 
Procentul de promovabilitatea la examenul teoretic în vederea obținerii permisului de 

conducere este de 28,6%, iar la proba practică de 51,3%:  
În cadrul serviciului au fost atestaţi ca şi examinatori un număr de 9 cadre (3 ofiţeri 

şi 6 agenţi).  
La SPCRPCÎV Satu Mare activitatea de examinare la proba teoretică pentru obţinerea 

permisului de conducere se desfăşoară în sistem informatic, activitate care se desfăşoară în 
condiţii foarte bune şi cu operativitate. 

Pe linia activităţilor de examinare a candidaţilor pentru obţinerea permiselor de 
conducere au fost efectuate 39 controale inopinante atât în timpul desfăşurării probei 
teoretice cât şi la traseu. 

 Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculare și evidență a 
vehiculelor 

În anul 2021 au fost emise 25.776 certificate de înmatriculare faţă de 23.611 în 
aceiaşi perioadă a anului trecut şi au fost radiate din circulaţie 4.387 vehicule faţă de 3.429 
în anul 2020, fiind eliberate 9.312 autorizaţii de circulaţie provizorii faţă de 10.037 în 2020. 
La 31.12.2021 parcul auto al judeţului a fost de 166.569  vehicule, rezultând o creştere cu 
7.667 vehicule în ultimul an. (fig.4 – creşterea parcului auto) 
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Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor Satu Mare se aprovizionează  cu plăci cu numere de la atelierul din municipiul 
Satu Mare, aflat în imediata apropiere a sediului serviciului. Nu au fost înregistrate nereguli 
cu privire la activitatea de aprovizionare cu plăci de numere de înmatriculare. 

 
VII. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII 

INTERNAȚIONALE 
 

Cooperare intra şi interinstituţională 
Sistemul de management adoptat a fost bazat pe comunicare şi cooperare atât pe 

verticală cât şi pe orizontală  între structurile organizate la nivelul instituţiei. 
Astfel, au fost organizate săptămânal, sau ori de câte ori situaţia o impunea, şedinţe 

de lucru cu teme diverse, respectiv: 
 analiza activităţii structurilor din cadrul instituţiei; 
 agenda de lucru pentru săptămâna în curs; 
 programarea şedinţelor de lucru a comisiilor organizate pe lângă Instituţia 

Prefectului – Judeţul Satu Mare; 
 probleme apărute şi propuneri pentru rezolvarea acestora. 

Acelaşi sistem de comunicare şi colaborare implementat la nivelul instituţiei a fost 
adoptat şi în relaţia cu serviciile publice deconcentrate/ unităţi administrativ teritoriale, 
precum şi în relaţia cu ministerele.  

În contextul pandemiei de coronavirus, comunicarea s-a realizat în principal pe 
canale electronice, prin intermediul poștei și al aplicațiilor electronice (Zoom, Teams, 
Webex, platforma de videoconferințe a MAI).  

 
Relații internaționale 
Activitatea de relații internaționale la nivelul Instituției Prefectului – Județul Satu 

Mare s-a concretizat prin: 
 au fost solicitate date/informații despre minoritatea ucraineană de la instituțiile din 

județ și s-au realizat informări către Ministerul Afacerilor Externe referitoare la 
reprezentarea etnicilor ucraineni în structurile de stat de la nivel județean și local, 
învățământul  în limba ucraineană, activități culturale, amplasarea plăcuțelor inscripționate 
bilingv, statistica traducătorilor și a interpreților din/în  limba ucraineană; 

 au fost primiţi în vizită şi au avut loc discuţii pe teme de interes economic invitați, 
reprezentanți ai mediului de afaceri, ai Camerei de Comerț și Industrie Satu Mare şi ai 
Asociației Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord-Vest. 
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 În data de 19 aprilie 2021, în Sala Mică a Palatului Administrativ, la invitaţia 
prefectului Altfatter Tamás conducerea judeţului a avut o întâlnire de informare reciprocă 
cu ambasadorul însoţit de soţia Gladys Meier-Klodt şi de organizatorii programului în 
judeţul Satu Mare, Josef Hölzli, preşedinte şi Ioan Leitner, director executiv al Forumului 
Regional Transilvania de Nord. Alături de prefect, la întâlnirea bilaterală au participat 
subprefecţii Lavinia Kiss şi Radu Bud, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki 
Csaba, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor şi directorul Cancelariei 
Prefectului, Kovács Robert.  

 În data 08 iulie 2021, Prefectul Altfatter Tamás, alături de președintele Consiliului 
Județean Satu Mare, Pataki Csaba și primarul Municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor a 
primit vizita ambasadorului Republicii Slovace la București, excelența sa Karol Mistrik. 
Acesta a fost însoțit de deputatul Adrian Miroslav Merka, președintele Uniunii Democratice 
a Slovacilor și Cehilor din România și de Miroslav Jabloncik, consul onorific al Republicii 
Slovace la Oradea. Delegația din Republica Slovacă s-a aflat într-o vizită în județele Satu 
Mare și Maramureș pentru a analiza modele de dezvoltare și posibile parteneriate între 
județele noastre și regiuni din Republica Slovacă, în domeniul economiei, culturii și 
turismului. 

     
VIII.  ACCESARE FONDURI EUROPENE 
 

Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate afaceri europene și situații 
de urgență, prin Compartimentul dezvoltare economică și afaceri europene, monitorizează 
proiectele  existente la nivelul județului Satu Mare. Astfel o primă monitorizare este 
realizată în contextul urmăririi implementării la nivelul județului a Programului de 
guvernare. De asemenea, anual se solicită o situație cu proiectele finanțate din fonduri 
externe nerambursabile aflate în derulare, pe baza acesteia conform prerogativelor legale 
stabilindu-se pentru fiecare unitate administrativ teritorială numărul maxim de posturi (aici 
intrând și compartimentele de implementare proiecte sau pentru faza de post-
implementare, posturile care au fost create prin proiect și care trebuie să fie menținute în 
vederea asigurării sustenabilității și îndeplinirii obiectivelor impuse prin contractele de 
finanțare pentru perioada post-implementare). Atât realizările din Programul de guvernare 
(trimiestrial), cât și lista cu proiectele finanțate din fonduri externe aflate în implementare 
sunt publicate pe site-ul instituției. 

În vederea susținerii atragerii de fonduri europene la nivelul județului Satu Mare, în 
colaborare cu ministerele, organismele intermediare sau la solicitarea posibililor parteneri 
(fiind zona de graniță și având oportunități de accesare a programelor România –Ungaria, 
respectiv România – Ucraina), sunt mediatizate, în rândul posibililor aplicanți (UAT-uri, 
instituții publice, cetățeni) informațiile de interes în acest sens. 

 
IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

 
1. Informare și relații publice 

Pe site-ul instituției sunt accesibile și actualizate informațiile de interes public ce 
trebuie postate din oficiu, conform art. 5 din Legea Nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.  

Instituţia Prefectului prin consilierul responsabil de relaţia cu publicul s-a preocupat 
de creşterea operativităţii în soluţionarea problemelor adresate de cetăţeni prin scrisori şi 
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petiţii, ca de altfel şi prin promovarea, prin acţiuni mediatice, a prevederilor  Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii nr.52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum şi informarea Guvernului 
cu privire la aplicarea acestora. S-a manifestat solicitudine şi receptivitate în rezolvarea 
pozitivă a solicitărilor cetăţenilor, cu excepţia cazurilor când a fost declinată competenţa 
altor instituţii, dar şi în aceste cazuri  s-a urmărit modul de soluţionare. Rezultatele au fost 
comunicate ulterior în scris şi în termenul legal. Astfel, pe site-ul instituției noastre sunt 
accesibile și actualizate, informațiile de interes public ce trebuie postate din oficiu, conform 
art. 5 din Legea Nr.544/2001, precum și rapoartele de implementare a celor două legi, la 
nivelul Instituției Prefectului, respectând forma standardizată a paginii, conform ghidului 
M.A.I.. 

În anul 2021 la nivelul Instituției Prefectului-județul Satu Mare, au fost gestionate, 
de către responsabilul cu difuzarea informațiilor de interes public, 17 solicitări, fiecare 
dintre acestea fiind înregistrată în registrul special, transmițându-se răspuns, în termenul 
conferit de lege. Cererile au fost soluționate astfel: 

  9 favorabil,  
  0 nefavorabil,  
  4 redirecționate spre competentă soluționare,  
 în 4 cazuri s-au comunicat precizări cu privire la modul de intrare în posesie cu 

documentele solicitate. 
 

2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor 
În cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul  Satu  Mare activitatea  de primire, evidenţă, 

examinare şi soluţionare a petiţiilor s-a desfăşurat în conformitate cu  prevederile legale în 
vigoare, respectiv O.U.G. nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/2002, privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor precum şi Ordinul M.A.I. nr.190/2004 cu 
modificările ulterioare. Apropierea de nevoile  cetăţenilor  şi dorinţa  de implicare  în 
soluţionarea  problemelor  cu care se confruntă  locuitorii  judeţului, au fost elementele 
care au caracterizat  activitatea   instituţiei noastre şi în decursul  anului 2021. 

S-a concretizat prin preocuparea permanentă pentru rezolvarea operativă a 
problemelor înaintate de cetăţeni prin scrisori şi petiţii. 

Petiţii:  
Pe parcursul anului 2021 au fost gestionate 80 petiţii, astfel: 

  - favorabil/parțial:   28  cu precizări 
  - nefavorabil:   24 
  - declinată competența:  25  cu precizări 
  - rezolvate intern:  - 
  - clasate:    - 
  - în curs de rezolvare:  3 

Cât priveşte conţinutul petiţiilor, acestea se referă la modul defectuos de rezolvare a 
cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor; întârzieri de punere 
în aplicare a unor sentinţe privind dreptul de proprietate; întârzieri privind punerea în 
posesie și trimiterea documentației în ce privește emiterea titlului de proprietatea; solicitări 
informatii dosare  la Legea nr. 10/2001; solicitarea documentelor care au stat la baza 
emiterii unor ordine ale prefectului privind atribuirea în proprietate a unor terenuri; sesizări 
cu privire la nelegalitatea unor Hotărâri ale Consiliilor locale; solicitări cu privire 
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comunicarea unor acte administrative adotate sau emise de către autoritațile administrative 
locale. 

În urma analizelor periodice şi cu ocazia întocmirii rapoartelor nu s-au constatat 
depăşiri ale termenelor legale pentru gestionarea petițiilor, decât doar în situațiile în care 
instituțiile cărora li s-au transmis pentru competentă soluționare nu au comunicat răspuns 
în termenul legal. În aceste situații, la majoritatea, s-au transmis adrese de revenire ori, în 
urma medierii s-a trimis răspuns de îndată, dovadă că au fost tratate cu toată seriozitatea 
de către toate compartimentele, serviciile şi serviciile comunitare, potrivit art. 16 din 
Ordinul M.A.I. nr. 190/2004, respectiv a implementării  înregistrării şi urmăririi 
corespondenţei prin sistem computerizat. 

Compartimentul relații publice și registratură care a existat în cadrul Serviciului 
Juridic și Contencios administrativ, ca urmare a reorganizării Instituției Prefectului-Județul 
Satu Mare și aprobării structurii organizatorice prin Ordinul Prefectului nr. 179 din 
27.04.2021, dar și a aprobării Regulamentului de organizare și funcționare a instituției prin 
Ordinul Prefectului nr. 236 din 29 iunie 2021, s-a organizat ca compartiment distinct, 
intitulat “Compartiment informare, relații publice, secretariat, arhivare”. 
Activitatea de audiență s-a concretizat prin preocuparea permanentă pentru rezolvarea 
operativă a problemelor înaintate de cetăţeni prin scrisori şi petiţii, precum şi cu ocazia 
pregătirii și participării la audienţele organizate de consilierul responsabil de relația cu 
publicul din cadrul Compartimentului informare, relații publice, secretariat, arhivare, 
împreună cu secretarul general, șeful serviciului juridic și contencios administrativ și 
reprezentantul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară au realizat activități de 
consiliere cu cetățenii la sediul instituției. 
 

3. Apostilarea documentelor 
Activitatea de aplicare a apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe 

teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar 
a Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961, în cadrul Instituţiei Prefectului se desfăşoară 
conform Legii nr. 142/2004. 

De la începutul anului 2021 au fost depuse 962 cereri din care:  
 

Persoane fizice 456 
Persoane juridice 506 
 
Număr acte apostilate* 1210 
 
Valoarea taxelor consulare - 
Valoarea încasată pe cereri - 
Valoarea totală a taxelor achitate - 

*Notă: s-au apostilat mai multe documente decât cereri înregistrate, deoarece pe o cerere 
se pot regăsi mai multe solicitări. 
 

Cele mai multe acte apostilate sunt cele de stare civilă, caziere judiciare, solicitate 
de persoane fizice, în vederea obţinerii unor locuri de muncă, precum şi obţinerea 
cetăţeniei în diferite ţări membre UE.  
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X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/ PROPUNERI DE 
EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII 
 

În activitatea derulată pe parcursul anului de către Instituţia Prefectului au fost 
identificate următoarele dificultăţi: 

 Având în vedere instituirea din cauza pandemiei SARS CoV-2 a stărilor de urgență 
urmate de stările de alertă pentru prevenirea îmblonavirilor/răspândirii virusului COVID-19 
activitatea instituției a suferit în organizarea ședințelor lunare față în față / Comitetele de 
lucru/comisiile și-au limitat activitatea la ședințe on-line acolo unde a fost posibil; 

 Activitatea instituției orientată spre rezolvarea problemelor specifice pandemiei nu  
s-a încadrat în timpul normal de muncă / Programul de lucru a fost prelungit conform 
necesităților impuse de implementarea măsurilor dispuse de la nivel central și județean; 

 Gestionarea dificilă a afluxului de cetățeni la serviciile publice comunitare în 
contextul pandemiei / Pentru aceasta s-a prelungit programul de lucru cu publicul la cele 
două servicii publice comunitare / Finalizarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului 
”Clădire administrativă - Instituția Prefectului Județul Satu Mare” va îmbunătăți condițiile de 
muncă și va crește calitatea și eficiența tuturor serviciilor oferite cetățenilor;  

 Lipsa de personal, în special în cadrul serviciilor publice comunitare, care a avut 
drept consecinţă întârzierile înregistrate la preluarea solicitărilor cetăţenilor. Pentru 
rezolvarea acestei probleme s-au redistribuit sarcinile de serviciu şi s-a implementat 
sistemul de programare on-line./Se impune ocuparea posturilor vacante din instituție. 

 Întârzieri în finalizarea dosarelor depuse în baza legilor fondului funciar datorate 
activităţii defectuoase a Comisiilor locale de fond funciar / Deblocarea situației prin 
organizarea de instruiri și ședințe tematice cu autoritățile locale; 

 Menținerea unui număr ridicat de proceduri prealabile facultative privind 
nelegalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice 
locale / Se va crește numărul de participări la ședințele de consiliu local și se va continua 
activitatea de îndrumare, atât de tip help-desk, cât și cu ocazia instruirilor secretarilor UAT 
organizate la sediul Instituției Prefectului; 

 Comunicarea dificilă cu autoritățile locale, în special în ce privește activitatea de 
soluționare a petițiilor și de realizare a sintezelor privind proiectele locale și serviciile publice 
locale  / Se vor realiza activități de  identificare și  de instruire cu personalul responsabil din 
cadrul aparatului primăriilor din județ. 

 
 

XI. OBIECTIVE 2022 
 
Obiectivele strategice ale Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare pentru anul 2022 

sunt:  
 Transpunerea la nivel judeţean a obiectivelor şi măsurilor cuprinse în Programul 

de Guvernare; 
 Asigurarea rapidă  a transferului tuturor sistemelor și serviciilor în noua locație a 

Instituției Prefectului și creșterea calității furnizării acestora către populație.   
 Gestionarea la nivelul județului Satu Mare a situației create de virusul SARS CoV-

2, respectiv a campaniei de vaccinare;  
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 Colaborare interinstituţională eficientă între autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice organizate la nivelul judeţului Satu Mare pentru un serviciu public de 
calitate; 

   Menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu 
partenerii de dialog social;  

 Continuarea implementării la nivelul instituţiei a măsurilor cuprinse în Strategia 
pentru Consolidarea Administraţiei Publice prin procese decizionale coerente, resurse 
umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al 
cheltuielilor publice, o structură instituțional-administrativă adecvată, proceduri de 
funcționare clare, simple și predictibile, precum și o atitudine și cultură organizațională 
centrate pe promovarea interesului public. 

   Organizarea în condiții de transparență, eficiență administrativă și financiară a 
recensământului  populației și locuințelor.  

 
XII. CONCLUZII 

 
În concluzie, activitatea desfăşurată în bune condiţii şi de calitate de către instituţia 

noastră are la bază munca întregului personal, precum şi utilizarea cu maximă eficienţă a 
resurselor materiale alocate urmărind cele patru obiective majore: eficacitate, eficienţă, 
orientare către cetăţean şi în acelaşi timp, orientarea către angajat. 
 
 
 
 

PREFECT 
 
 
   


